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 سم اهلل الرحمن الرحيمب
 تعريف بالكتاب

من تأمل هذا الكتاب عىل اختصاره ووضوحه رآه مشتمال من مجيع العلوم 

، واألصول ، والعقائد ، وعلم السري والسلوك إىل اهلل  النافعة عىل: علم التوحيد

، وعلم األخالق واآلداب  الدينية ، والدنيوية ، والطبية وعلم الفقه واألحكام 

يف كل أبواب الفقه : من عبادات ومعامالت ، وأنكحة ، وغريها وبيان حكمها ، 

يع ومأخذها وأصوهلا وقواعدها ، وعلوم اإلصالحات املتنوعة واملواض

النافعة، والتوجيهات إىل جلب املنافع اخلاصة والعامة ،  الدينية والدنيوية ، 

 ودفع املضار . 

وهي كلها مأخوذة ومستفادة من كلامته ، صلوات اهلل وسالمه عليه ، حيث 

 اختري فيه رشح أمجع األحاديث وأنفعها ، كام سرتاه. 

 د وحده .وذلك كله من فضل اهلل ورمحته  . . واهلل هو املحمو
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 المؤلف مقدمة 
احلمد هلل احملمود على ما له من األمساء احلسىن، والصفات الكاملة العظيمة العليا، وعلى 

 آثارها الشاملة لألوىل واألخرى. 
وأصلي وأسلم على حممد أمجع اخللق لكل وصف محيد، وخلق رشيد، وقول سديد، 

 وعلى آله وأصحابه وأتباعه من مجيع العبيد. 
د: فليس بعد كالم اهلل أصدق وال أنفع وال أمجع خلري الدنيا واآلخرة من كالم أما بع

إذ هو أعلم اخللق، وأعظمهم نصحا وإرشادا وهداية، وأبلغهم بيانا  رسوله وخليله حممد 
جوامع الكلم، واختصر له الكالم  وتأصيال وتفصيال، وأحسنهم تعليما. وقد أويت 

الم القليل لفظه، الكثرية معانيه، مع كمال الوضوح والبيان اختصارا، حبيث كان يتكلم بالك
 الذي هو أعلى رتب البيان. 

وقد بدا يل أن أذكر مجلة صاحلة من أحاديثه اجلوامع يف املواضيع الكلية، واجلوامع يف 
جنس، أو نوع، أو باب من أبواب العلم، مع التكلم على مقاصدها وما تدل عليه على وجه 

 ح والبيان مع االختصار، إذ املقام ال يقتضي البسط. حيصل به اإليضا 
 فأقول مستعينا باهلل، سائال منه التيسري والتسهيل: 

 حديث إنما األعمال بالنيات... 
 الحديث األول 

إمنا األعمال بالنيات، }يقول:  قال: مسعت رسول اهلل  عن عمر بن اخلطاب 

وإمنا لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إىل اهلل ورسوله، فهجرته إىل اهلل ورسوله. ومن  
 متفق عليه.  (1) {كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إىل ما هاجر إليه

                                           
( ، النسائي الطهارة 1647( ، الرتمذي فضائل اجلهاد )1907مسلم اإلمارة )،  (1ي بدء الوحي )البخار ( 1)

 ( . 1/43( ، أمحد )4227( ، ابن ماجه الزهد )2201( ، أبو داود الطالق )75)
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  حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد
 الحديث الثاني  

من أحدث يف أمرنا هذا ما } عن عائشة رضي اهلل عنها قالت: قال رسول اهلل 

متفق  (2) {رد فهو -من عمل عمال ليس عليه أمرنا }ويف رواية:  - (1) {ليس منه

 عليه. 
هذان احلديثان العظيمان يدخل فيهما الدين كله، أصوله وفروعه، ظاهره وباطنه. 

 فحديث عمر ميزان لألعمال الباطنة، وحديث عائشة ميزان لألعمال الظاهرة. 
ففيهما اإلخالص للمعبود، واملتابعة للرسول اللذان مها شرط لكل قول وعمل، ظاهر 

فهذا الذي عمله مقبول، ومن  ماله هلل متبعا يف ذلك رسول اهلل وباطن. فمن أخلص أع
 }فقد األمرين أو أحدمها فعمله مردود، داخل يف قول اهلل تعاىل:             

           } (3)  :[  23. ] الفرقان 

 }واجلامع للوصفني داخل يف قوله تعاىل:              

} (4)  :[.  125اآلية، ] النساء{               

              } (5)  :[.  112] البقرة 

نية: فهي القصد للعمل تقربا إىل اهلل، وطلبا ملرضاته وثوابه. فيدخل يف هذا: نية أما ال
 العمل، ونية املعمول له. 

                                           
( 14( ، ابن ماجه املقدمة )4606( ، أبو داود السنة )1718( ، مسلم األقضية )2550البخاري الصلح ) (1) 

 ( . 6/270محد )، أ
 ( . 6/146( ، أمحد )1718مسلم األقضية ) (2) 
 .  23سورة الفرقان آية :  (3) 
 .  125سورة النساء آية :  (4) 
 .  112سورة البقرة آية :  (5) 
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أما نية العمل: فال تصح الطهارة بأنواعها، وال الصالة والزكاة والصوم واحلج ومجيع 
توي على العبادات إال بقصدها ونيتها، فينوي تلك العبادة املعينة. وإذا كانت العبادة حت

أجناس وأنواع، كالصالة، منها الفرض، والنفل املعني، والنفل املطلق. فاملطلق منه يكفي فيه 
كوتر أو راتبة، فال بد مع نية الصالة   -أن ينوي الصالة. وأما املعني من فرض أو نفل معني 

 أن ينوي ذلك املعني. وهكذا بقية العبادات. 
دة. فمثال االغتسال يقع نظافة أو تربدا، ويقع عن وال بد أيضا أن مييز العادة عن العبا

احلدث األكرب، وعن غسل امليت وللجمعة.. وحنوها، فال بد أن ينوي فيه رفع احلدث، أو 
ذلك الغسل املستحب. وكذلك خيرج اإلنسان الدراهم مثال للزكاة، أو للكفارة، أو للنذر، أو 

 لى النية. للصدقة املستحبة، أو هدية. فالعربة يف ذلك كله ع
ومن هذا: حيل املعامالت إذا عامل معاملة ظاهرها وصورهتا الصحة، ولكنه يقصد هبا 
التوسل إىل معاملة ربوية، أو يقصد هبا إسقاط واجب، أو توسال إىل حمرم، فإن العربة بنيته 
وقصده، ال بظاهر لفظه فإمنا األعمال بالنيات. وذلك بأن يضم إىل أحد العوضني ما ليس 

 ود، أو يضم إىل العقد عقدا غري مقصود. قاله شيخ اإلسالم. مبقص
 وكذلك شرط اهلل يف الرجعة ويف الوصية: أن ال يقصد العبد فيهما املضارة. 

ويدخل يف ذلك مجيع الوسائل اليت يتوسل هبا إىل مقاصدها، فإن الوسائل هلا أحكام 
 املقاصد، صاحلة أو فاسدة، واهلل يعلم املصلح من املفسد. 

وأما نية املعمول له: فهو اإلخالص هلل يف كل ما يأيت العبد وما يذر، ويف كل ما يقول 
 }ويفعل، قال تعاىل:             } (1)  :[  5] البينة 

    }وقال:   } (2)  :[.  3] الزمر 

                                           
 .  5سورة البينة آية :  (1) 
 .  3سورة الزمر آية :  (2) 
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وذلك أن على العبد أن ينوي نية كلية شاملة ألموره كلها، مقصودا هبا وجه اهلل، 
لب ثوابه، واحتساب أجره، واخلوف من عقابه. مث يستصحب هذه النية يف  والتقرب إليه، وط

كل فرد من أفراد أعماله وأقواله، ومجيع أحواله، حريصا فيه على حتقيق اإلخالص وتكميله، 
ودفع كل ما يضاده: من الرياء والسمعة، وقصد احملمدة عند اخللق، ورجاء تعظيمهم، بل إن 

عبد قصده، وغاية مراده، بل يكون القصد األصيل منه حصل شيء من ذلك فال جيعله ال
وجه اهلل، وطلب ثوابه من غري التفات للخلق، وال رجاء لنفعهم أو مدحهم. فإن حصل 

 شيء من ذلك دون قصد من العبد مل يضره شيئا، بل قد يكون من عاجل بشرى املؤمن. 
أي: إهنا ال حتصل وال تكون إال بالنية، وأن  (1) {إمنا األعمال بالنيات} فقوله 

أي: إهنا تكون حبسب نية  (2) {وإمنا لكل امرئ ما نوى}مدارها على النية. مث قال: 

 -هلا أو نقصاهنا، فمن نوى فعل اخلري وقصد به املقاصد العليا العبد صحتها أو فسادها، كما
فله من الثواب واجلزاء اجلزاء الكامل األوىف. ومن نقصت نيته  -وهي ما يقرب إىل اهلل 

وقصده، نقص ثوابه، ومن توجهت نيته إىل غري هذا املقصد اجلليل، فاته اخلري، وحصل على 
 ما نوى من املقاصد الدنيئة الناقصة. 

فمن كانت هجرته إىل }مثاال ليقاس عليه مجيع األمور، فقال:  وهلذا ضرب النيب 

أي: حصل له ما نوى، ووقع أجره على اهلل  (3) {اهلل ورسوله فهجرته إىل اهلل ورسوله

                                           
( ، النسائي الطهارة 1647رتمذي فضائل اجلهاد )( ، ال1907( ، مسلم اإلمارة )1البخاري بدء الوحي ) (1) 
 ( . 1/43( ، أمحد )4227( ، ابن ماجه الزهد )2201( ، أبو داود الطالق )75)
( ، النسائي الطهارة 1647( ، الرتمذي فضائل اجلهاد )1907( ، مسلم اإلمارة )1البخاري بدء الوحي ) (2) 
 ( . 1/43( ، أمحد )4227هد )( ، ابن ماجه الز 2201( ، أبو داود الطالق )75)
( ، النسائي الطالق 1647( ، الرتمذي فضائل اجلهاد )1907( ، مسلم اإلمارة )54البخاري اإلميان ) (3) 
 ( . 1/43( ، أمحد )4227( ، ابن ماجه الزهد )2201( ، أبو داود الطالق )3437)
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خص  (1) {ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إىل ما هاجر إليه}

فيه املرأة اليت يتزوجها بعدما عم مجيع األمور الدنيوية لبيان أن مجيع ذلك غايات دنيئة، 
 ومقاصد غري نافعة. 

عن الرجل يقاتل شجاعة، أو محية، أو لريى مقامه يف صف  وكذلك حني سئل 
من قاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا فهو يف }القتال " أي ذلك يف سبيل اهلل ؟ " فقال: 

 }لنيات: وقال تعاىل يف اختالف اإلنفاق حبسب ا (2) {سبيل اهلل         

                      } (3)  :[.  265] البقرة

 }وقال:                          } (4)  .

 [.  38]النساء: 
 وهكذا مجيع األعمال. 

ثواهبا حبسب ما يقوم بقلب العامل من اإلميان واإلخالص،  واألعمال إمنا تتفاضل ويعظم
يلتحق  -وخصوصا إذا اقرتن هبا ما يقدر عليه من العمل  -حىت إن صاحب النية الصادقة 
 }صاحبها بالعامل، قال تعاىل:                          

          } (5)  :[  100] النساء. 

                                           
( ، النسائي الطهارة 1647ائل اجلهاد )( ، الرتمذي فض1907( ، مسلم اإلمارة )1البخاري بدء الوحي ) (1) 
 ( . 1/43( ، أمحد )4227( ، ابن ماجه الزهد )2201( ، أبو داود الطالق )75)
( ، النسائي اجلهاد 1646( ، الرتمذي فضائل اجلهاد )1904( ، مسلم اإلمارة )123البخاري العلم ) (2) 
 ( . 4/417( ، أمحد )2783( ، ابن ماجه اجلهاد )2517( ، أبو داود اجلهاد )3136)
 .  265سورة البقرة آية :  (3) 
 .  38سورة النساء آية :  (4) 
 .  100سورة النساء آية :  (5) 
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كتب له ما كان يعمل صحيحا   إذا مرض العبد أو سافر}ويف الصحيح مرفوعا 

أي:  -إن باملدينة أقواما ما سرمت مسريا، وال قطعتم واديا إال كانوا معكم }،  (1) {مقيما

باخلري، مث مل يقدر له وإذا هم العبد  (2) {حبسهم العذر -يف نياهتم وقلوهبم وثواهبم 

 العمل، كتبت مهته ونيته له حسنة كاملة. 
واإلحسان إىل اخللق باملال والقول والفعل خري وأجر وثواب عند اهلل، ولكنه يعظم ثوابه 

   }بالنية. قال تعاىل:                         

   } (3)  :[.  114] النساء 

 }أي: فإنه خري، مث قال:                                   

    } (4)  :فرتب األجر العظيم على فعل ذلك ابتغاء . [  114] النساء

من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها اهلل عنه، ومن }البخاري مرفوعا:  مرضاته. ويف

فانظر كيف جعل النية الصاحلة سببا قويا للرزق وأداء اهلل  (5) {أخذها يريد إتالفها أتلفه اهلل

 عنه، وجعل النية السيئة سببا للتلف واإلتالف. 
ماله الدنيوية وكذلك جتري النية يف املباحات واألمور الدنيوية، فإن من قصد بكسبه وأع

والعادية االستعانة بذلك على القيام حبق اهلل وقيامه بالواجبات واملستحبات، واستصحب 
هذه النية الصاحلة يف أكله وشربه ونومه وراحاته ومكاسبه: انقلبت عاداته عبادات، وبارك 

له على بال. اهلل للعبد يف أعماله، وفتح له من أبواب اخلري والرزق أمورا ال حيتسبها وال ختطر 
                                           

 ( . 4/410( ، أمحد )3091( ، أبو داود اجلنائز )2834البخاري اجلهاد والسري ) (1) 
 ( . 2764( ، ابن ماجه اجلهاد )4161البخاري املغازي ) (2) 
 .  114ساء آية : سورة الن (3) 
 .  114سورة النساء آية :  (4) 
( ، أمحد 2411( ، ابن ماجه األحكام )2257البخاري يف االستقراض وأداء الديون واحلجر والتفليس ) (5) 
(2/417 . ) 
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أنه  ومن فاتته هذه النية الصاحلة جلهله أو هتاونه، فال يلومن إال نفسه. ويف الصحيح عنه 
ا جتعله يف يف إنك لن تعمل عمال تبتغي به وجه اهلل إال أجرت عليه، حىت م}قال: 

 .  (1) {امرأتك

فعلم هبذا: أن هذا احلديث جامع ألمور اخلري كلها. فحقيق باملؤمن الذي يريد جناة 
نفسه ونفعها أن يفهم معىن هذا احلديث، وأن يكون العمل به نصب عينيه يف مجيع أحواله 

 وأوقاته. 
 (2){من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد} وأما حديث عائشة: فإن قوله 

 فيدل باملنطوق وباملفهوم.  (3) {من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد}أو  -

 الكتاب وال أما منطوقه: فإنه يدل على أن كل بدعة أحدثت يف الدين ليس هلا أصل يف
يف السنة، سواء كانت من البدع القولية الكالمية، كالتجهم والرفض واالعتزال وغريها، أو من 
البدع العملية كالتعبد هلل بعبادات مل يشرعها اهلل وال رسوله، فإن ذلك كله مردود على 

 به أصحابه، وأهله مذمومون حبسب بدعهم وبعدها عن الدين. فمن أخرب بغري ما أخرب اهلل
ورسوله، أو تعبد بشيء مل يأذن اهلل به ورسوله ومل يشرعه فهو مبتدع، ومن حرم املباحات، أو 

 تعبد بغري الشرعيات فهو مبتدع. 
وهو التعبد هلل  -وأما مفهوم هذا احلديث: فإن من عمل عمال، عليه أمر اهلل ورسوله 
ه مقبول، وسعيه بالعقائد الصحيحة، واألعمال الصاحلة: من واجب ومستحب: فعمل

 مشكور. 

                                           
( ، أبو داود الوصايا 2116( ، الرتمذي الوصايا )1628( ، مسلم الوصية )1234البخاري اجلنائز ) (1) 
 ( . 3196( ، الدارمي الوصايا )1495( ، مالك األقضية )1/176محد )( ، أ2864)
( 14( ، ابن ماجه املقدمة )4606( ، أبو داود السنة )1718( ، مسلم األقضية )2550البخاري الصلح ) (2) 

 ( . 6/270، أمحد )
 ( . 6/146( ، أمحد )1718مسلم األقضية ) (3) 
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ويستدل هبذا احلديث على أن كل عبادة فعلت على وجه منهي عنه فإهنا فاسدة؛ ألنه 
ليس عليها أمر الشارع، وأن النهي يقتضي الفساد. وكل معاملة هنى الشارع عنها فإهنا الغية 

 ال يعتد هبا. 
 حديث الدين النصيحة... 

 الحديث الثالث 
الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين } قال رسول اهلل  قال: عن متيم الداري 

 {النصيحة. قالوا: ملن يا رسول اهلل ؟ قال: هلل، ولكتابه، ولرسوله، وألئمة املسلمني وعامتهم
 رواه مسلم.  (1)

هذه الكلمة اهتماما للمقام، وإرشادا لألمة أن يعلموا حق العلم أن الدين   كرر النيب 
 منحصر يف النصيحة. وهي القيام التام هبذه احلقوق اخلمسة.  -ظاهره وباطنه  -كله 

فالنصيحة هلل: االعرتاف بوحدانية اهلل، وتفرده بصفات الكمال على وجه ال يشاركه فيها 
ام بعبوديته ظاهرا وباطنا، واإلنابة إليه كل وقت بالعبودية، مشارك بوجه من الوجوه، والقي

والطلب رغبة ورهبة مع التوبة واالستغفار الدائم؛ ألن العبد ال بد له من التقصري يف شيء 
من واجبات اهلل، أو التجرؤ على بعض احملرمات. وبالتوبة املالزمة واالستغفار الدائم ينجرب 

 نقصه، ويتم عمله وقوله. 
النصيحة لكتاب اهلل: فبحفظه وتدبره، وتعلم ألفاظه ومعانيه واالجتهاد يف العمل به  وأما

 يف نفسه ويف غريه. 
وأما النصيحة للرسول فهي اإلميان به وحمبته. وتقدميه فيها على النفس واملال والولد، 

اء واتباعه يف أصول الدين وفروعه، وتقدمي قوله على قول كل أحد، واالجتهاد يف االهتد
 هبديه، والنصر لدينه. 

                                           
 ( . 4/102( ، أمحد )4944( ، أبو داود األدب )4197عة )( ، النسائي البي55مسلم اإلميان ) (1) 



 بهجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار في شرح جوامع األخبار 

11 

وهم والهتم، من اإلمام األعظم إىل األمراء والقضاة إىل  -وأما النصيحة ألئمة املسلمني 
: فباعتقاد واليتهم، والسمع والطاعة هلم، وحث الناس -مجيع من هلم والية عامة أو خاصة 

فع الناس، وإىل على ذلك، وبذل ما يستطيعه من إرشادهم، وتنبيههم إىل كل ما ينفعهم وين
 القيام بواجبهم. 

وأما النصيحة لعامة املسلمني: فبأن حيب هلم ما حيب لنفسه ويكره هلم ما يكره لنفسه، 
 ويسعى يف ذلك حبسب اإلمكان، فإن من أحب شيئا سعى له، واجتهد يف حتقيقه وتكميله. 

، وحقوق  فسر النصيحة هبذه األمور اخلمسة اليت تشمل القيام حبقوق اهلل فالنيب 
كتابه، وحقوق رسوله، وحقوق مجيع املسلمني على اختالف أحواهلم وطبقاهتم. فشمل ذلك 

 الدين كله، ومل يبق معه شيء إال دخل يف هذا الكالم اجلامع احمليط. واهلل أعلم. 
 حديث من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا 

 الحديث الرابع 
فقال: دلين على عمل إذا عملته دخلت  أتى أعرايب النيب }قال:  عن أيب هريرة 

اجلنة " قال: تعبد اهلل وال تشرك به شيئا، وتقيم الصالة املكتوبة، وتؤدي الزكاة املفروضة، 
منه. فلما سي بيده، ال أزيد على هذا شيئا وال أنقص وتصوم رمضان ". قال: والذي نف

متفق  (1) {من سره أن ينظر إىل رجل من أهل اجلنة فلينظر إىل هذا وىل، قال النيب 

  عليه.
قد وردت أحاديث كثرية يف هذا األصل الكبري الذي دل عليه احلديث، ومدلوهلا كلها 

حبسب الفروض املشرتكة والفروض متفق أو متقارب على أن من أدى ما فرض اهلل عليه 
املختصة باألسباب اليت من وجدت فيه وجبت عليه. فمن أدى الفرائض واجتنب احملرمات 
استحق دخول اجلنة، والنجاة من النار، ومن اتصف هبذا الوصف فقد استحق اسم اإلسالم 

 واإلميان، وصار من املتقني املفلحني، وممن سلك الصراط املستقيم. 

                                           
 ( . 2/343( ، أمحد )14( ، مسلم اإلميان )1333البخاري الزكاة ) (1) 
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 ويقاربه:  ويشبه هذا
 حديث...قل آمنت باهلل ثم استقم 

 الحديث الخامس 
يا رسول اهلل، قل يل يف اإلسالم قوال ال }عن سفيان بن عبد اهلل الثقفي قال: قلت: 

 . رواه مسلم.  (1) {منت باهلل، مث استقمأسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل: آ

كالما جامعا للخري نافعا، موصال صاحبه إىل الفالح.   فهذا الرجل طلب من النيب 
باإلميان باهلل الذي يشمل ما جيب اعتقاده: من عقائد اإلميان، وأصوله، وما  فأمره النيب 

ا وظاهرا، مث الدوام على ذلك، يتبع ذلك، من أعمال القلوب، واالنقياد واالستسالم هلل، باطن
  }واالستقامة عليه إىل املمات. وهو نظري قوله تعاىل:           

                                                        

    } (2)  :فرتب على اإلميان واالستقامة: السالمة من . [  30] فصلت

 وحصول اجلنة ومجيع احملاب.  مجيع الشرور،
القلوب من وقد دلت نصوص الكتاب والسنة الكثرية على أن اإلميان يشمل ما يف 

العقائد الصحيحة، وأعمال القلوب: من الرغبة يف اخلري، والرهبة من الشر، وإرادة اخلري، 
 . وال يتم ذلك إال بالثبات عليه.  (3)وكراهة الشر. ومن أعمال اجلوارح 

                                           
( ، الدارمي 3/413( ، أمحد )3972( ، ابن ماجه الفنت )2410( ، الرتمذي الزهد )38مسلم اإلميان ) (1) 

 ( . 2710الرقاق )
 .  30سورة فصلت آية :  (2) 
 األعضاء .  (3) 
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 حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده... 
 الحديث السادس 

املسلم من سلم } قال: قال رسول اهلل  عن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما

متفق عليه، وزاد  (1) {املسلمون من لسانه ويده، واملهاجر من هجر ما هنى اهلل عنه

وزاد البيهقي:  (2) {واملؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأمواهلم}الرتمذي والنسائي: 

 .  (3) {واجملاهد من جاهد نفسه يف طاعة اهلل}

له عليها سعادة الدنيا ذكر يف هذا احلديث كمال هذه األمساء اجلليلة اليت رتب اهلل ورسو 
واآلخرة، وهي اإلسالم واإلميان، واهلجرة واجلهاد. وذكر حدودها بكالم جامع شامل، وأن 

 املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده. 
وذلك أن اإلسالم احلقيقي: هو االستسالم هلل، وتكميل عبوديته والقيام حبقوقه، وحقوق 

للمسلمني ما حيب لنفسه، وال يتحقق ذلك إال املسلمني. وال يتم اإلسالم حىت حيب 
بسالمتهم من شر لسانه وشر يده. فإن هذا أصل هذا الفرض الذي عليه للمسلمني. فمن 
مل يسلم املسلمون من لسانه أو يده كيف يكون قائما بالفرض الذي عليه إلخوانه املسلمني 

 ؟ فسالمتهم من شره القويل والفعلي عنوان على كمال إسالمه. 
وفسر املؤمن بأنه الذي يأمنه الناس على دمائهم وأمواهلم، فإن اإلميان إذا دار يف القلب 
وامتأل به، أوجب لصاحبه القيام حبقوق اإلميان اليت من أمهها: رعاية األمانات، والصدق يف 
املعامالت، والورع عن ظلم الناس يف دمائهم وأمواهلم. ومن كان كذلك عرف الناس هذا 

                                           
( 2481( ، أبو داود اجلهاد )4996( ، النسائي اإلميان وشرائعه )40( ، مسلم اإلميان )10البخاري اإلميان ) (1) 

 ( . 2716( ، الدارمي الرقاق )2/191، أمحد )
 ( . 2/379( ، أمحد )4995( ، النسائي اإلميان وشرائعه )2627الرتمذي اإلميان ) (2) 
 ( . 6/21أمحد ) (3) 
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فإن رعاية وه على دمائهم وأمواهلم، ووثقوا به، ملا يعلمون منه من مراعاة األمانات، منه، وأمن
 .  (1) {ال إميان ملن ال أمانة له} األمانة من أخص واجبات اإلميان، كما قال 

لذنوب واملعاصي. اهلجرة اليت هي فرض عني على كل مسلم بأهنا هجرة ا وفسره 
وهذا الفرض ال يسقط عن كل مكلف يف كل حال من أحواله؛ فإن اهلل حرم على عباده 
انتهاك احملرمات، واإلقدام على املعاصي. واهلجرة اخلاصة اليت هي االنتقال من بلد الكفر أو 
البدع إىل بلد اإلسالم والسنة، جزء من هذه اهلجرة، وليست واجبة على كل أحد، وإمنا 

 جتب بوجود أسباهبا املعروفة. 
وفسر اجملاهد بأنه الذي جاهد نفسه على طاعة اهلل؛ فإن النفس ميالة إىل الكسل عن 
اخلريات، أمارة بالسوء، سريعة التأثر عند املصائب، وحتتاج إىل صرب وجهاد يف إلزامها طاعة 

ها على الصرب عند اهلل، وثباهتا عليها، وجماهدهتا عن معاصي اهلل، وردعها عنها، وجهاد
 املصائب. وهذه هي الطاعات: امتثال املأمور، واجتناب احملظور، والصرب على املقدور. 

 فاجملاهد حقيقة: من جاهدها على هذه األمور لتقوم بواجبها ووظيفتها. 
ومن أشرف هذا النوع وأجّله: جماهدهتا على قتال األعداء، وجماهدهتم بالقول والفعل 

 بيل اهلل ذروة سنام الدين. فإن اجلهاد يف س
فهذا احلديث من قام مبا دل عليه فقد قام بالدين كله: من سلم املسلمون من لسانه 
ويده، وأمنه الناس على دمائهم وأمواهلم، وهجر ما هنى اهلل عنه، وجاهد نفسه على طاعة 

ه، وال من الشر إال اهلل، فإنه مل يبق من اخلري الديين والدنيوي الظاهري والباطين شيئا إال فعل
 تركه.. 

 واهلل املوفق وحده. 

                                           
 ( . 3/135أمحد ) (1) 
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 حديث أربع من كن فيه كان منافقا خالصا... 
 الحديث السابع 

من كن فيه كان أربع } عن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما قال: قال رسول اهلل 

منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حىت يدعها: إذا 
 متفق عليه.  (2) (1) {اؤمتن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر

النفاق أساس الشر، وهو أن يظهر اخلري، ويبطن الشر. هذا احلد يدخل فيه النفاق 
الذي يظهر صاحبه اإلسالم ويبطن الكفر، وهذا النوع خمرج من الدين  األكرب االعتقادي،

 بالكلية، وصاحبه يف الدرك األسفل من النار. 
وقد وصف اهلل هؤالء املنافقني بصفات الشر كلها: من الكفر، وعدم اإلميان، واالستهزاء 

م هلم يف عداوة دين بالدين وأهله، والسخرية منهم، وامليل بالكلية إىل أعداء الدين، ملشاركته
اإلسالم. وهم موجودون يف كل زمان، وال سيما يف هذا الزمان الذي طغت فيه املادية 

 واإلحلاد واإلباحية. 
واملقصود هنا: القسم الثاين من النفاق الذي ذكر يف هذا احلديث، فهذا النفاق العملي 

اجتمعت فيه هذه اخلصال فإنه دهليز الكفر، ومن  -وإن كان ال خيرج من الدين بالكلية  -
األربع فقد اجتمع فيه الشر، وخلصت فيه نعوت املنافقني، فإن الصدق، والقيام باألمانات، 
والوفاء بالعهود، والورع عن حقوق اخللق هي مجاع اخلري، ومن أخص أوصاف املؤمنني. فمن 

 فقد واحدة منها، فقد هدم فرضا من فروض اإلسالم واإلميان، فكيف جبميعها ؟ 

                                           
( 5020( ، النسائي اإلميان وشرائعه )2632( ، الرتمذي اإلميان )58( ، مسلم اإلميان )34البخاري اإلميان ) (1) 

 ( . 2/189( ، أمحد )4688، أبو داود السنة )
  زاد يف اخلصومة على حد الشرع ،  فلم يكتف مبقابلة السيئة مبثلها على سبيل املثال . (2) 
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الذي من   فالكذب يف احلديث يشمل احلديث عن اهلل واحلديث عن رسول اهلل 
 }كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار                } (1) 

 .[  7لصف: ] ا
ويشمل احلديث عما خيرب به من الوقائع الكلية واجلزئية. فمن كان هذا شأنه فقد شارك 

إياكم والكذب، فإن } املنافقني يف أخص صفاهتم، وهي الكذب الذي قال فيه النيب 

كذب يهدي إىل الفجور، وإن الفجور يهدي إىل النار، وال يزال الرجل يكذب ويتحرى ال
ومن كان إذا ائتمن على األموال واحلقوق واألسرار  (2) {الكذب حىت يكتب عند اهلل كذابا

خاهنا، ومل يقم بأمانته، فأين إميانه ؟ وأين حقيقة إسالمه ؟ وكذلك من ينكث العهود اليت 
والعهود اليت بينه وبني اخللق متصف بصفة خبيثة من صفات املنافقني.  بينه وبني اهلل،

وكذلك من ال يتورع عن أموال اخللق وحقوقهم، ويغتنم فرصها، وخياصم فيها بالباطل ليثبت 
باطال، أو يدفع حقا. فهذه الصفات ال تكاد جتتمع يف شخص ومعه من اإلميان ما جيزي أو 

 املنافاة.  يكفي، فإهنا تنايف اإلميان أشد
واعلم أن من أصول أهل السنة واجلماعة: أنه قد جيتمع يف العبد خصال خري وخصال 
شر، وخصال إميان وخصال كفر أو نفاق. ويستحق من الثواب والعقاب حبسب ما قام به 
من موجبات ذلك وقد دل على هذا األصل نصوص كثرية من الكتاب والسنة، فيجب 

كلها. وعلينا أن نتربأ من مذهب اخلوارج الذين يدفعون ما   العمل بكل النصوص، وتصديقها
جاءت به النصوص: من بقاء اإلميان وبقاء الدين، ولو فعل اإلنسان من املعاصي ما فعل، 
إذا مل يفعل شيئا من املكفرات اليت خترج صاحبها من اإلميان. فاخلوارج يدفعون ذلك كله، 

                                           
 .  7سورة الصف آية :  (1) 
( ، أبو داود 1971( ، الرتمذي الرب والصلة )2607( ، مسلم الرب والصلة واآلداب )5743البخاري األدب ) (2) 

 ( . 2715( ، الدارمي الرقاق )1/405( ، أمحد )46( ، ابن ماجه املقدمة )4989األدب )
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الكفر أو خصال النفاق خارجا من الدين، ويرون من فعل شيئا من الكبائر ومن خصال 
 خملدا يف النار. وهذا مذهب باطل بالكتاب والسنة، وإمجاع سلف األمة. 

 حديث يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا... 
 الحديث الثامن 

يأيت الشيطان أحدكم فيقول: من خلق  } قال: قال رسول اهلل  عن أيب هريرة 

.  (1) {كذا ؟ من خلق كذا ؟ حىت يقول: من خلق اهلل ؟ فإذا بلغه فليستعذ باهلل، ولينته

ال يزال الناس }فظ متفق عليه. ويف ل (2) {فليقل: آمنت باهلل ورسله}ويف لفظ 

 .  (3) {يتساءلون حىت يقولوا: من خلق اهلل ؟

احتوى هذا احلديث على أنه ال بد أن يلقي الشيطان هذا اإليراد الباطل: إما وسوسة 
كما أخرب، فإن األمرين وقعا، ال   حمضة، أو على لسان شياطني اإلنس ومالحدهتم. وقد وقع

يزال الشيطان يدفع إىل قلوب من ليست هلم بصرية هذا السؤال الباطل، وال يزال أهل 
اإلحلاد يلقون هذه الشبهة اليت هي أبطل الشبه، ويتكلمون عن العلل وعن مواد العامل بكالم 

 سخيف معروف. 
السؤال بأمور ثالثة: باالنتهاء،  يف هذا احلديث العظيم إىل دفع هذا وقد أرشد النيب 

 والعوذ من الشيطان، وباإلميان. 
: فإن اهلل تعاىل جعل لألفكار والعقول حدا تنتهي -وهو األمر األول  -أما االنتهاء 

إليه، وال تتجاوزه. ويستحيل لو حاولت جماوزته أن تستطيع، ألنه حمال، وحماولة احملال من 
التسلسل يف املؤثرين والفاعلني، فإن املخلوقات هلا ابتداء،  الباطل والسفه، ومن أحمل احملال

وهلا انتهاء. وقد تتسلسل يف كثري من أمورها حىت تنتهي إىل اهلل الذي أوجدها وأوجد ما فيها 

                                           
 ( . 134( ، مسلم اإلميان )3102البخاري بدء اخللق ) (1) 
 ( . 6/257أمحد ) (2) 
 ( . 4721( ، أبو داود السنة )134مسلم اإلميان ) (3) 
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  }من الصفات واملواد والعناصر           } (1)  :[. فإذا  42] النجم

وصلت العقول إىل اهلل تعاىل وقفت وانتهت، فإنه األول الذي ليس قبله شيء، واآلخر الذي 
ليس بعده شيء. فأوليته تعاىل ال مبتدأ هلا مهما فرضت األزمان واألحوال، وهو الذي أوجد 

أن يتشبث يف  األزمان واألحوال والعقول اليت هي بعض قوى اإلنسان. فكيف حياول العقل
 إيراد السؤال الباطل. فالفرض عليه احملتم يف هذه احلال: الوقوف، واالنتهاء. 

األمر الثاين: التعوذ باهلل من الشيطان، فإن هذا من وساوسه وإلقائه يف القلوب؛ 
ليشكك الناس يف اإلميان برهبم. فعلى العبد إذا وجد ذلك: أن يستعيذ باهلل منه، فمن تعوذ 

 ق وقوة أعاذه اهلل وطرد عنه الشيطان، واضمحلت وساوسه الباطلة. باهلل بصد
األمر الثالث: أن يدفعه مبا يضاده من اإلميان باهلل ورسله، فإن اهلل ورسله أخربوا بأنه 
تعاىل األول الذي ليس قبله شيء، وأنه تعاىل املتفرد بالوحدانية، وباخللق واإلجياد للموجودات 

 السابقة الالحقة. 
اإلميان الصحيح الصادق اليقيين يدفع مجيع ما يضاده من الشبه املنافية له، فإن  فهذا

 احلق يدفع الباطل، والشكوك ال تعارض اليقني. 
تبطل هذه الشبه اليت ال تزال على ألسنة  فهذه األمور الثالثة اليت ذكرها النيب 

التسلسل الباطل، وبالتعوذ من املالحدة، يلقوهنا بعبارات متنوعة. فأمر باالنتهاء الذي يبطل 
الشيطان الذي هو امللقي هلذه الشبهة، وباإلميان الصحيح الذي يدفع كل ما يضاده من 
الباطل. واحلمد هلل. ) فباالنتهاء (: قطع الشر مباشرة، ) وباالستعاذة (: قطع السبب 

 الذي يدفع كل الداعي إىل الشر، ) وباإلميان ( اللجأ واالعتصام باالعتقاد الصحيح اليقيين
 معارض. 

وهذه األمور الثالثة هي مجاع األسباب الدافعة لكل شبهة تعارض اإلميان. فينبغي العناية 
هبا يف كل ما عرض لإلميان من شبهة واشتباه يدفعه العبد مباشرة بالرباهني الدالة على 

                                           
 .  42سورة النجم آية :  (1) 
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من الشيطان إبطاله، وإثبات ضده وهو احلق الذي ليس بعده إال الضالل، وبالتعوذ باهلل 
الذي يدفع إىل القلوب فنت الشبهات، وفنت الشهوات، ليزلزل إمياهنم، ويوقعهم بأنواع 
املعاصي. فبالصرب واليقني: ينال العبد السالمة من فنت الشهوات، ومن فنت الشبهات. واهلل 

 هو املوفق احلافظ. 
 حديث كل شيء بقدر حتى العجز والكيس 

 الحديث التاسع 
كل شيء بقدر، حىت العجز } ن عمرو قال: قال رسول اهلل عن عبد اهلل ب

 رواه مسلم.  (1) {والكيس

هذا احلديث متضمن ألصل عظيم من أصول اإلميان الستة، وهو اإلميان بالقدر خريه 
عبد أن علم اهلل حميط بكل وشره، حلوه ومره، عامه وخاصه، سابقه والحقه، بأن يعرتف ال

شيء، وأنه علم أعمال العباد خريها وشرها، وعلم مجيع أمورهم وأحواهلم، وكتب ذلك يف 
 }اللوح احملفوظ. كما قال تعاىل:                         

             } (2)  :[. مث إن اهلل ينفذ هذه األقدار يف  70] احلج

أوقاهتا حبسب ما تقتضيه حكمته ومشيئته، الشاملتان لكل ما كان وما يكون، الشاملتان 
خلقه للعباد وأفعاهلم وصفاهتم، فقد أعطاهم قدرة وإرادة للخلق واألمر وأنه مع ذلك، ومع 

تقع هبا أفعاهلم حبسب اختيارهم، مل جيربهم عليها، وهو الذي خلق قدرهتم ومشيئتهم، 
وخالق السبب التام خالق للمسبب. فأفعاهلم وأقواهلم تقع بقدرهتم ومشيئتهم اللتني خلقهما 

 باطنة. ولكنه تعاىل يسر كال ملا خلق له. اهلل فيهم، كما خلق بقية قواهم الظاهرة وال
فمن وجه وجهه وقصده لربه: حبب إليه اإلميان، وزينه يف قلبه، وكره إليه الكفر والفسوق 

 والعصيان، وجعله من الراشدين، فتمت عليه نعم اهلل من كل وجه. 
                                           

 ( . 1663( ، مالك اجلامع )2/110( ، أمحد )2655مسلم القدر ) (1) 
 .  70سورة احلج آية :  (2) 
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ه اهلل ما ومن وجه وجهه لغري اهلل، بل توىل عدوه الشيطان: مل ييسره هلذه األمور، بل وال
توىل، وخذله، ووكله إىل نفسه، فضل وغوى، وليس له على ربه حجة، فإن اهلل أعطاه مجيع 
األسباب اليت يقدر هبا على اهلداية، ولكنه اختار الضاللة على اهلدى، فال يلومن إال نفسه. 

 }قال تعاىل:                                             

   } (1)  :[. وقال:  30] األعراف{                        

                                                } 
 [.  16] املائدة:  (2)

ومها  وهذا القدر يأيت على مجيع أحوال العبد وأفعاله وصفاته، حىت العجز والكيس.
 -: اخليبة واخلسران، وبالثاين -وهو العجز  -الوصفان املتضادان الذي ينال باألول منهما 

: اجلد يف طاعة الرمحن. واملراد هنا: العجز الذي يالم عليه العبد، وهو عدم -وهو الكيس 
اإلرادة، وهو الكسل، ال العجز الذي هو عدم القدرة. وهذا هو معىن احلديث اآلخر 

 .  (3) {اعملوا؛ فكل ميسر ملا خلق له}

أما أهل السعادة: فييسرون لعمل السعادة، وذلك بكيسهم وتوفيقهم ولطف اهلل هبم. 
الكيس من دان نفسه وعمل ملا بعد املوت، } والكيس والعاجز مها املذكوران يف قوله 

 .  (4) {والعاجز: من أتبع نفسه هواها، ومتىن على اهلل األماين

                                           
 .  30سورة األعراف آية :  (1) 
 .  16سورة املائدة آية :  (2) 
( ، أبو داود السنة 2136( ، الرتمذي القدر )2647( ، مسلم القدر )4666البخاري تفسري القرآن ) (3) 
 ( . 1/157( ، أمحد )78( ، ابن ماجه املقدمة )4694)
 ( . 4260( ، ابن ماجه الزهد )2459الرتمذي صفة القيامة والرقائق والورع ) (4) 
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 حديث من دعا إلى هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه 
 الحديث العاشر 

من دعا إىل هدى كان له من األجر مثل } قال: قال رسول اهلل  عن أيب هريرة 

أجور من تبعه، ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إىل ضاللة كان عليه من اإلمث 
 رواه مسلم.  (1) {مثل آثام من تبعه، ال ينقص ذلك من آثامهم شيئا

فيه: احلث على الدعوة إىل اهلدى واخلري،  -أشبهه من األحاديث وما  -هذا احلديث 
 وفضل الداعي، والتحذير من الدعاء إىل الضاللة والغي، وعظم جرم الداعي وعقوبته. 

 واهلدى: هو العلم النافع، والعمل الصاحل. 
فكل من علم علما أو وجه املتعلمني إىل سلوك طريقة حيصل هلم فيها علم: فهو داع إىل 

 اهلدى. 
وكل من دعا إىل عمل صاحل يتعلق حبق اهلل، أو حبقوق اخللق العامة واخلاصة: فهو داع 

 إىل اهلدى. 
 وكل من أبدى نصيحة دينية أو دنيوية يتوسل هبا إىل الدين: فهو داع إىل اهلدى. 

 وكل من اهتدى يف علمه أو عمله، فاقتدى به غريه: فهو داع إىل اهلدى. 
 بعمل خريي، أو مشروع عام النفع: فهو داخل يف هذا النص.  وكل من تقدم غريه

 وعكس ذلك كله: الداعي إىل الضاللة. 
 فالداعون إىل اهلدى: هم أئمة املتقني، وخيار املؤمنني. 

 والداعون إىل الضاللة: هم األئمة الذين يدعون إىل النار. 
 دى. وكل من عاون غريه على الرب والتقوى: فهو من الداعني إىل اهل

 وكل من أعان غريه على اإلمث والعدوان: فهو من الداعني إىل الضاللة. 

                                           
( ، الدارمي 2/397( ، أمحد )4609( ، أبو داود السنة )2674( ، الرتمذي العلم )2674مسلم العلم ) (1) 

 ( . 513املقدمة )
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 حديث من يرد اهلل به خيرا يفقهه في الدين 
 الحديث الحادي عشر 

 (1) {من يرد اهلل به خريا يفقهه يف الدين} قال: قال رسول اهلل  عن معاوية 

 متفق عليه. 
هذا احلديث من أعظم فضائل العلم، وفيه: أن العلم النافع عالمة على سعادة العبد، 

 وأن اهلل أراد به خريا. 
والفقه يف الدين يشمل الفقه يف أصول اإلميان، وشرائع اإلسالم واألحكام، وحقائق 

عن  أل النيب اإلحسان. فإن الدين يشمل الثالثة كلها، كما يف حديث جربيل ملا س
حبدودها. ففسر اإلميان بأصوله الستة، وفسر  اإلميان واإلسالم واإلحسان، وأجابه 

أن تعبد اهلل كأنك تراه، فإن مل تكن تراه فإنه }اإلسالم بقواعده اخلمس، وفسر اإلحسان بـ 

فيدخل يف ذلك التفقه يف العقائد، ومعرفة مذهب السلف فيها، والتحقق به  (2) {يراك

 ظاهرا وباطنا، ومعرفة مذاهب املخالفني، وبيان خمالفتها للكتاب والسنة. 
ودخل يف ذلك: علم الفقه، أصوله وفروعه، أحكام العبادات واملعامالت، واجلنايات 

 وغريها. 
ومعرفة السري والسلوك إىل اهلل، املوافقة ملا دل  ودخل يف ذلك: التفقه حبقائق اإلميان،

 عليه الكتاب والسنة. 
وكذلك يدخل يف هذا: تعلم مجيع الوسائل املعينة على الفقه يف الدين كعلوم العربية 

 بأنواعها. 

                                           
( ، الدارمي 4/93( ، أمحد )221( ، ابن ماجه املقدمة )1037( ، مسلم اإلمارة )71البخاري العلم ) (1) 

 ( . 226املقدمة )
( ، 64( ، ابن ماجه املقدمة )4991( ، النسائي اإلميان وشرائعه )10( ، مسلم اإلميان )50البخاري اإلميان ) (2) 

 ( . 2/426أمحد )
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 فمن أراد اهلل به خريا فقهه يف هذه األمور، ووفقه هلا. 
م بالكلية فإن اهلل مل يرد به خريا، ودل مفهوم احلديث على أن من أعرض عن هذه العلو 

 حلرمانه األسباب اليت تنال هبا اخلريات وتكتسب هبا السعادة. 
 حديث المؤمن القوي خير وأحب إلى اهلل من المؤمن الضعيف 

 الحديث الثاني عشر 
املؤمن القوي خري وأحب إىل اهلل من } قال: قال رسول اهلل  عن أيب هريرة 

املؤمن الضعيف، ويف كل خري. احرص على ما ينفعك، واستعن باهلل وال تعجز. وإن أصابك 
شيء فال تقل: لو أين فعلت، كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر اهلل وما شاء فعل، فإن لو 

 مسلم. رواه  (1) {تفتح عمل الشيطان

 هذا احلديث اشتمل على أصول عظيمة وكلمات جامعة. 
فمنها: إثبات احملبة صفة هلل، وأهنا متعلقة مبحبوباته ومبن قام هبا ودل على أهنا تتعلق 

 بإرادته ومشيئته، وأيضا تتفاضل. فمحبته للمؤمن القوي أعظم من حمبته للمؤمن الضعيف. 
د القلبية، واألقوال واألفعال، كما هو مذهب ودل احلديث على أن اإلميان يشمل العقائ

أهل السنة واجلماعة؛ فإن اإلميان بضع وسبعون شعبة، أعالها: قول: ) ال إله إال اهلل ( 
وأدناها: إماطة األذى عن الطريق، واحلياء شعبة منه. وهذه الشعب اليت ترجع إىل األعمال 

القيام، وكمل نفسه بالعلم النافع والعمل الباطنة والظاهرة كلها من اإلميان. فمن قام هبا حق 
الصاحل، وكمل غريه بالتواصي باحلق، والتواصي بالصرب: فهو املؤمن القوي الذي حاز أعلى 

 مراتب اإلميان، ومن مل يصل إىل هذه املرتبة: فهو املؤمن الضعيف. 
ارفه، وهذا من أدلة السلف على أن اإلميان يزيد وينقص، وذلك حبسب علوم اإلميان ومع

 وحبسب أعماله. 
 وهذا األصل قد دل عليه الكتاب والسنة يف مواضع كثرية. 

                                           
 ( . 2/370( ، أمحد )79( ، ابن ماجه املقدمة )2664مسلم القدر ) (1) 



 بهجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار في شرح جوامع األخبار 

24 

بني املؤمنني قويهم وضعيفهم خشي من توهم القدح يف املفضول،  وملا فاضل النيب 
ويف هذا االحرتاز فائدة نفيسة، وهي أن على من فاضل بني  {ويف كل خري}فقال: 

شخاص أو األجناس أو األعمال أن يذكر وجه التفضيل، وجهة التفضيل. وحيرتز بذكر األ
الفضل املشرتك بني الفاضل واملفضول، لئال يتطرق القدح إىل املفضول وكذلك يف اجلانب 
اآلخر إذا ذكرت مراتب الشر واألشرار، وذكر التفاوت بينهما. فينبغي بعد ذلك أن يذكر 

 ن أسباب اخلري أو الشر. وهذا كثري يف الكتاب والسنة. القدر املشرتك بينهما م
ويف هذا احلديث: أن املؤمنني يتفاوتون يف اخلريية، وحمبة اهلل والقيام بدينه وأهنم يف ذلك 

 }درجات           } (1)  :[  19] األحقاف. 

وجيمعهم ثالثة أقسام: السابقون إىل اخلريات، وهم الذين قاموا بالواجبات واملستحبات، 
وتركوا احملرمات واملكروهات، وفضول املباحات، وكملوا ما باشروه من األعمال، واتصفوا 

ترك احملظورات، جبميع صفات الكمال. مث املقتصدون الذين اقتصروا على القيام بالواجبات و 
 مث الظاملون ألنفسهم، الذين خلطوا عمال صاحلا وآخر سيئا. 

كالم جامع نافع، حمتو على   (2) {احرص على ما ينفعك واستعن باهلل} وقوله 

 سعادة الدنيا واآلخرة. 
 دنيوية.  واألمور النافعة قسمان: أمور دينية، وأمور

والعبد حمتاج إىل الدنيوية كما أنه حمتاج إىل الدينية. فمدار سعادته وتوفيقه على احلرص 
واالجتهاد يف األمور النافعة منهما، مع االستعانة باهلل تعاىل، فمىت حرص العبد على األمور 

كان ذلك  النافعة واجتهد فيها، وسلك أسباهبا وطرقها، واستعان بربه يف حصوهلا وتكميلها:  
كماله، وعنوان فالحه. ومىت فاته واحد من هذه األمور الثالثة: فاته من اخلري حبسبها. فمن 
مل يكن حريصا على األمور النافعة، بل كان كسالنا، مل يدرك شيئا. فالكسل هو أصل اخليبة 

                                           
 .  19سورة األحقاف آية :  (1) 
 ( . 2/370( ، أمحد )79( ، ابن ماجه املقدمة )2664مسلم القدر ) (2) 
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والفشل. فالكسالن ال يدرك خريا، وال ينال مكرمة، وال حيظى بدين وال دنيا ومىت كان 
ريصا، ولكن على غري األمور النافعة: إما على أمور ضارة، أو مفوتة للكمال كان مثرة ح

حرصه اخليبة، وفوات اخلري، وحصول الشر والضرر، فكم من حريص على سلوك طرق 
 وأحوال غري نافعة مل يستفد من حرصه إال التعب والعناء والشقاء. 

اجتهد فيها: مل تتم له إال بصدق مث إذا سلك العبد الطرق النافعة، وحرص عليها، و 
اللجأ إىل اهلل؛ واالستعانة به على إدراكها وتكميلها وأن ال يتكل على نفسه وحوله وقوته، 
بل يكون اعتماده التام بباطنه وظاهره على ربه. فبذلك هتون عليه املصاعب، وتتيسر له 

لدنيا، لكنه يف هذه األحوال األحوال، وتتم له النتائج والثمرات الطيبة يف أمر الدين وأمر ا
إىل معرفة األمور اليت ينبغي احلرص عليها، واجلد يف  -بل مضطر غاية االضطرار  -حمتاج 

 طلبها. 
 فاألمور النافعة يف الدين ترجع إىل أمرين: علم نافع، وعمل صاحل. 

هو ما جاء أما العلم النافع: فهو العلم املزكي للقلوب واألرواح، املثمر لسعادة الدارين. و 
من حديث وتفسري وفقه، وما يعني على ذلك من علوم العربية حبسب حالة  به الرسول 

الوقت واملوضع الذي فيه اإلنسان، وتعيني ذلك خيتلف باختالف األحوال. واحلالة التقريبية: 
أن جيتهد طالب العلم يف حفظ خمتصر من خمتصرات الفن الذي يشتغل فيه. فإن تعذر أو 

ه حفظه لفظا، فليكرره كثريا، متدبرا ملعانيه، حىت ترسخ معانيه يف قلبه. مث تكون تعسر علي
باقي كتب هذا الفن كالتفسري والتوضيح والتفريع لذلك األصل الذي عرفه وأدركه، فإن 
اإلنسان إذا حفظ األصول وصار له ملكة تامة يف معرفتها هانت عليه كتب الفن كلها: 

 األصول حرم الوصول. صغارها وكبارها. ومن ضيع 
فمن حرص على هذا الذي ذكرناه، واستعان باهلل: أعانه اهلل، وبارك يف علمه، وطريقه 

 الذي سلكه. 
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ومن سلك يف طلب العلم غري هذه الطريقة النافعة: فاتت عليه األوقات، ومل يدرك إال 
ا حيسن طريقة العناء، كما هو معروف بالتجربة. والواقع يشهد به، فإن يسر اهلل له معلم

 التعليم، ومسالك التفهيم: مت له السبب املوصل إىل العلم. 
: فهو الذي مجع اإلخالص هلل، -وهو العمل الصاحل ) ماهيته (  -وأما األمر الثاين 

وهو التقرب إىل اهلل: باعتقاد ما جيب هلل من صفات الكمال، وما  واملتابعة للرسول 
تنزيهه عما ال يليق جبالله، وتصديقه وتصديق رسوله يف  يستحقه على عباده من العبودية، و 

كل خرب أخربا به عما مضى، وعما يستقبل عن الرسل، والكتب واملالئكة، وأحوال اآلخرة، 
واجلنة والنار، والثواب والعقاب وغري ذلك. مث يسعى يف أداء ما فرضه اهلل على عباده: من 

والتطوعات، خصوصا املؤكدة يف أوقاهتا، حقوق اهلل، وحقوق خلقه ويكمل ذلك بالنوافل 
مستعينا باهلل على فعلها، وعلى حتقيقها وتكميلها، وفعلها على وجه اإلخالص الذي ال 
يشوبه غرض من األغراض النفسية. وكذلك يتقرب إىل اهلل برتك احملرمات، وخصوصا اليت 

يتقرب إليه بفعل املأمورات،  تدعو إليها النفوس، ومتيل إليها. فيتقرب إىل ربه برتكها هلل، كما
فمىت وفق العبد بسلوك هذا الطريق يف العمل، واستعان اهلل على ذلك أفلح وجنح. وكان  

 كماله حبسب ما قام به من هذه األمور، ونقصه حبسب ما فاته منها. 
وأما األمور النافعة يف الدنيا: فالعبد ال بد له من طلب الرزق. فينبغي أن يسلك أنفع 

ب الدنيوية الالئقة حباله. وذلك خيتلف باختالف الناس، ويقصد بكسبه وسعيه القيام األسبا
بواجب نفسه، وواجب من يعوله ومن يقوم مبؤنته، وينوي الكفاف واالستغناء بطلبه عن 
اخللق. وكذلك ينوي بسعيه وكسبه حتصيل ما تقوم به العبوديات املالية: من الزكاة والصدقة، 

اخلاصة والعامة مما يتوقف على املال، ويقصد املكاسب الطيبة، متجنبا والنفقات اخلريية 
للمكاسب اخلبيثة احملرمة. فمىت كان طلب العبد وسعيه يف الدنيا هلذه املقاصد اجلليلة، 

 وسلك أنفع طريق يراه مناسبا حلاله كانت حركاته وسعيه قربة يتقرب إىل اهلل هبا. 
لى حوله وقوته وذكائه ومعرفته، وحذقه مبعرفة ومن متام ذلك: أن ال يتكل العبد ع

األسباب وإدارهتا، بل يستعني بربه متوكال عليه، راجيا منه أن ييسره أليسر األمور وأجنحها، 
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وأقرهبا حتصيال ملراده، ويسأل ربه أن يبارك له يف رزقه: فأول بركة الرزق: أن يكون مؤسسا 
: أن يوفق العبد لوضعه يف مواضعه الواجبة على التقوى والنية الصاحلة. ومن بركة الرزق

  }واملستحبة. ومن بركة الرزق: أن ال ينسى العبد الفضل يف املعاملة، كما قال تعاىل: 

          } (1)  [، بالتيسري على املوسرين، وإنظار املعسرين،  237ة: ] البقر

 واحملاباة عند البيع والشراء، مبا تيسر من قليل أو كثري، فبذلك ينال العبد خريا كثريا. 
 فإن قيل: أي املكاسب أوىل وأفضل ؟ 

قيل: قد اختلف أهل العلم يف ذلك، فمنهم من فضل الزراعة واحلراثة، ومنهم من فضل 
اء، ومنهم من فضل القيام بالصناعات واحلرف وحنوها. وكل منهم أدىل حبجته، البيع والشر 

احرص على ما ينفعك، واستعن }قال:  ولكن هذا احلديث هو الفاصل للنزاع، وهو أنه 

واألشخاص، فمنهم من والنافع من ذلك معلوم أنه خيتلف باختالف األحوال  (2) {باهلل

تكون احلراثة والزراعة أفضل يف حقه، ومنهم من يكون البيع والشراء والقيام بالصناعة اليت 
 حيسنها أفضل يف حقه، فاألفضل من ذلك وغريه األنفع. 

 فصلوات اهلل وسالمه على من أعطي جوامع الكلم ونوافعها. 
اجلهد، واستفراغ الوسع يف حض على الرضى بقضاء اهلل وقدره، بعد بذل  مث إنه 

احلرص على النافع. فإذا أصاب العبد ما يكرهه، فال ينسب ذلك إىل ترك بعض األسباب 
اليت يظن نفعها لو فعلها، بل يسكن إىل قضاء اهلل وقدره ليزداد إميانه، ويسكن قلبه وتسرتيح 

واعرتاضه عليه، نفسه؛ فإن " لو " يف هذه احلال تفتح عمل الشيطان بنقص إميانه بالقدر، 
هي أعظم  وفتح أبواب اهلم واحلزن املضعف للقلب. وهذه احلال اليت أرشد إليها النيب 

الطرق لراحة القلب، وأدعى حلصول القناعة واحلياة الطيبة، وهو احلرص على األمور النافعة، 

                                           
 .  237سورة البقرة آية :  (1) 
 ( . 2/370( ، أمحد )79( ، ابن ماجه املقدمة )2664مسلم القدر ) (2) 
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لرضى عنه مبا واالجتهاد يف حتصيلها، واالستعانة باهلل عليها، وشكر اهلل على ما يسره منها، وا
 فات، ومل حيصل منها. 

واعلم أن استعمال " لو " خيتلف باختالف ما قصد هبا، فإن استعملت يف هذه احلال 
اليت ال ميكن استدراك الفائت فيها، فإهنا تفتح على العبد عمل الشيطان، كما تقدم، وكذلك 

مل يباشر املعصية، فإنه  لو استعملت يف متين الشر واملعاصي فإهنا مذمومة، وصاحبها آمث، ولو
 متىن حصوهلا. 

وأما إذا استعملت يف متين اخلري، أو يف بيان العلم النافع، فإهنا حممودة؛ ألن الوسائل هلا 
 أحكام املقاصد. 

وهو األمر باحلرص على األمور النافعة، ومن الزمه  وهذا األصل الذي ذكره النيب 
يشمل استعماله واألمر به يف األمور اجلزئية  اجتناب األمور الضارة مع االستعانة باهلل

املختصة بالعبد ومتعلقاته، ويشمل األمور الكلية املتعلقة بعموم األمة. فعليهم مجيعا أن 
حيرصوا على األمور النافعة، وهي املصاحل الكلية واالستعداد ألعدائهم بكل مستطاع مما 

غاية مقدورهم يف ذلك، مستعينني باهلل  يناسب الوقت، من القوة املعنوية واملادية، ويبذلوا
على حتقيقه وتكميله، ودفع مجيع ما يضاد ذلك. وشرح هذه اجلملة يطول وتفاصيلها 

 معروفة. 
يف هذا احلديث بني اإلميان بالقضاء والقدر، والعمل باألسباب  وقد مجع النيب 

وال يتم الدين إال هبما،  النافعة، وهذان األصالن دل عليهما الكتاب والسنة يف مواضع كثرية،
أمر  (1) {احرص على ما ينفعك}بل ال تتم األمور املقصودة كلها إال هبما، ألن قوله 

 بكل سبب ديين ودنيوي، بل أمر باجلد واالجتهاد فيه واحلرص عليه، نية ومهة، فعال وتدبريا. 

                                           
 ( . 2/370( ، أمحد )79( ، ابن ماجه املقدمة )2664مسلم القدر ) (1) 
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إميان بالقضاء والقدر، وأمر بالتوكل على اهلل الذي هو  (1) {واستعن باهلل}وقوله: 

االعتماد التام على حوله وقوته تعاىل يف جلب املصاحل ودفع املضار، مع الثقة التامة باهلل يف 
نياه، وأن يقوم يتعني عليه أن يتوكل على اهلل يف أمر دينه ود جناح ذلك. فاملتبع للرسول 

 بكل سبب نافع حبسب قدرته وعلمه ومعرفته واهلل املستعان. 
 حديث المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا 

 الحديث الثالث عشر 
للمؤمن كالبنيان يشد  املؤمن} قال: قال رسول اهلل  عن أيب موسى األشعري 

 متفق عليه.  (2) {بعضه بعضا وشبك بني أصابعه

عن املؤمنني أهنم على هذا الوصف، ويتضمن  هذا حديث عظيم، فيه اخلرب من النيب 
احلث منه على مراعاة هذا األصل، وأن يكونوا إخوانا مرتامحني متحابني متعاطفني، حيب كل 

ذلك، وأن عليهم مراعاة املصاحل الكلية اجلامعة منهم لآلخر ما حيب لنفسه، ويسعى يف 
ملصاحلهم كلهم، وأن يكونوا على هذا الوصف، فإن البنيان اجملموع من أساسات وحيطان 
حميطة كلية وحيطان حتيط باملنازل املختصة، وما تتضمنه من سقوف وأبواب ومصاحل ومنافع،  

. كذلك املسلمون جيب أن كل نوع من ذلك ال يقوم مبفرده حىت ينضم بعضها إىل بعض
 يكونوا كذلك، فرياعوا قيام دينهم وشرائعه وما يقّوم ذلك ويقويه، ويزيل موانعه وعوارضه. 

فالفروض العينية: يقوم هبا كل مكلف، ال يسع مكلفا قادرا تركها أو اإلخالل هبا، 
م وفروض الكفايات: جيعل يف كل فرض منها من يقوم به من املسلمني، حبيث حتصل هب

  }الكفاية، ويتم هبم املقصود املطلوب، قال تعاىل يف اجلهاد:             

                                           
 ( . 2/370( ، أمحد )79( ، ابن ماجه املقدمة )2664مسلم القدر ) (1) 
( ، أمحد 2560ة )( ، النسائي الزكا1928( ، الرتمذي الرب والصلة )2314البخاري املظامل والغصب ) (2) 
(4/405 . ) 
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                                } (1)  [

 }[. وقال تعاىل:  122التوبة:                          

      } (2)  :[.  104] آل عمران 

وأمر تعاىل بالتعاون على الرب والتقوى فاملسلمون قصدهم ومطلوهبم واحد، وهو قيام 
مصاحل دينهم ودنياهم اليت ال يتم الدين إال هبا، وكل طائفة تسعى يف حتقيق مهمتها حبسب 

يتم هلم ذلك إال بعقد املشاورات والبحث عن ما يناسبها ويناسب الوقت واحلال. وال 
املصاحل الكلية، وبأي وسيلة تدرك، وكيفية الطرق إىل سلوكها، وإعانة كل طائفة لألخرى يف 
رأيها وقوهلا وفعلها ويف دفع املعارضات واملعوقات عنها، فمنهم طائفة تتعلم، وطائفة تعلم، 

احلرب، ومنهم طائفة ترابط، وحتافظ على ومنهم طائفة خترج إىل اجلهاد بعد تعلمها لفنون 
ومسالك األعداء، ومنهم طائفة تشتغل بالصناعات املخرجة لألسلحة املناسبة  (3)الثغور 

لكل زمان حبسبه، ومنهم طائفة تشتغل باحلراثة والزراعة والتجارة واملكاسب املتنوعة، والسعي 
ة وأمور احلرب والسلم، وما يف األسباب االقتصادية، ومنهم طائفة تشتغل بدرس السياس

ينبغي عمله مع األعداء مما يعود إىل مصلحة اإلسالم واملسلمني، وترجيح أعلى املصاحل على 
أدناها، ودفع أعلى املضار بالنزول إىل أدناها، واملوازنة بني األمور، ومعرفة حقيقة املصاحل 

 واملضار ومراتبها. 
ودنياهم، متساعدين متساندين، يرون  وباجلملة، يسعون كلهم لتحقيق مصاحل دينهم

 الغاية واحدة، وإن تباينت الطرق، واملقصود واحدا، وإن تعددت الوسائل إليه. 
فما أنفع العمل هبذا احلديث العظيم الذي أرشد فيه هذا النيب الكرمي أمته إىل أن يكونوا  

سائر اجلسد  كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكاجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له

                                           
 .  122سورة التوبة آية :  (1) 
 .  104سورة آل عمران آية :  (2) 
 حدود العداء لتمنع هجومهم على بالد اإلسالم .  (3) 



 بهجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار في شرح جوامع األخبار 

31 

باحلمى والسهر. وهلذا حث الشارع على كل ما يقوي هذا األمر، وما يوجب احملبة بني 
املؤمنني، وما به يتم التعاون على املنافع، وهنى عن التفرق والتعادي، وتشتيت الكلمة يف 
نصوص كثرية حىت عد هذا أصال عظيما من أصول الدين جتب مراعاته واعتباره وترجيحه 

 ه والسعي إليه بكل ممكن. على غري 
فنسأل اهلل تعاىل أن حيقق للمسلمني هذا األصل ويؤلف بني قلوهبم، وجيعلهم يدا واحدة 

 على من ناوأهم وعاداهم، إنه كرمي. 
 حديث اشفعوا تؤجروا ويقضي اهلل على لسان رسوله ما شاء 

 الحديث الرابع عشر 
اشفعوا }طالب حاجة، قال:  كان إذا أتاه سائل أو  أن النيب  عن أيب موسى 

 متفق عليه.  (1) {تؤجروا، ويقضي اهلل على لسان رسوله ما شاء

وهذا احلديث متضمن ألصل كبري، وفائدة عظيمة، وهو أنه ينبغي للعبد أن يسعى يف 
ونتائجها أو حصل بعضها، أو مل يتم منها شيء. وذلك  أمور اخلري سواء أمثرت مقاصدها 

كالشفاعة ألصحاب احلاجات عند امللوك والكرباء، ومن تعلقت حاجاهتم هبم، فإن كثريا 
من الناس ميتنع من السعي فيها إذا مل يعلم قبول شفاعته، فيفوت على نفسه خريا كثريا من 

أصحابه أن يساعدوا أصحاب احلاجة  اهلل، ومعروفا عند أخيه املسلم. فلهذا أمر النيب 
فإن الشفاعة  (2) {اشفعوا تؤجروا}بالشفاعة هلم عنده ليتعجلوا األجر عند اهلل، لقوله: 

 }احلسنة حمبوبة هلل، ومرضية له. قال تعاىل:                        

                                           
( ، أمحد 5131( ، أبو داود األدب )2627( ، مسلم الرب والصلة واآلداب )1365البخاري الزكاة ) (1) 
(4/400 . ) 
( ، أمحد 5131( ، أبو داود األدب )2627( ، مسلم الرب والصلة واآلداب )1365لزكاة )البخاري ا (2) 
(4/400 . ) 
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     } (1)  :ومع تعجله لألجر احلاضر فإنه أيضا يتعجل اإلحسان ، [  85. ] النساء

 وفعل املعروف مع أخيه، ويكون له بذلك عنده يد. 
ون سببا لتحصيل مراده من املشفوع له أو لبعضه، كما هو وأيضا، فلعل شفاعته تك

الواقع. فالسعي يف أمور اخلري واملعروف اليت حيتمل أن حتصل أو ال حتصل خري عاجل، 
 وتعويد للنفوس على اإلعانة على اخلري، ومتهيد للقيام بالشفاعات اليت يتحقق أو يظن قبوهلا. 

ليأس، فإن الطلب والسعي عنوان على الرجاء وفيه من الفوائد: السعي يف كل ما يزيل ا
والطمع يف حصول املراد، وضده بضده، ويف احلديث دليل على الرتغيب يف توجيه الناس إىل 
فعل اخلري، وأن الشفاعة ال جيب على املشفوع عنده قبوهلا إال أن يشفع يف إيصال احلقوق 

، ولو مل يشفع فيه، ويتأكد ذلك الواجبة، فإن احلق الواجب جيب أداؤه وإيصاله إىل مستحقه
 مع الشفاعة. 

يف حصول اخلري ألمته بكل طريق. وهذا فرد من آالف مؤلفة  وفيه أيضا: رمحة النيب 
فإن مجيع اخلري واملنافع العامة واخلاصة مل تنلها األمة إال  تدل على كمال رمحته ورأفته 

دفع الشرور واألضرار العامة واخلاصة على يده وبوساطته وتعليمه وإرشاده، كما أنه أرشدهم ل
بكل طريق. فلقد بلغ وأدى األمانة، ونصح األمة صلوات اهلل وسالمه وبركته عليه وعلى آله 

 وصحبه. 
قضاؤه تعاىل نوعان: قضاء قدري،  (2) {ويقضي اهلل على لسان نبيه ما شاء}قوله: 

ل اخلري والشر والطاعات واملعاصي، بل يشمل مجيع ما كان وما يكون، ومجيع احلوادث يشم
السابقة والالحقة، وأخص منه القضاء القدري الديين الذي خيتص مبا حيبه اهلل ويرضاه، وهذا 

عبد رسول، قد وىف مقام العبودية،  الذي يقضي على لسان نبيه من القسم الثاين؛ إذ هو 

                                           
 .  85سورة النساء آية :  (1) 
( ، النسائي الزكاة 2672( ، الرتمذي العلم )2627( ، مسلم الرب والصلة واآلداب )5680البخاري األدب ) (2) 
 ( . 4/413)( ، أمحد 5131( ، أبو داود األدب )2556)
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رسالة، فكل أقواله وأفعاله وهديه وأخالقه عبودية هلل متعلقة مبحبوبات اهلل وكمل مراتب ال
شيء مباح حمض ال ثواب فيه وال أجر، فضال عما ليس مبأمور،  تعاىل. ومل يكن يف حقه 

هذه املرتبة اليت هي أعلى املراتب حني خري بني أن  وهذا شأن العبد الرسول الذي اختار 
 دا رسوال. يكون رسوال ملكا، أو عب

 حديث أنزلوا الناس منازلهم 
 الحديث الخامس عشر 

رواه أبو  (1) {أنزلوا الناس منازهلم}قال:  عن عائشة رضي اهلل عنها: أن النيب 

 داود. 
يا له من حديث حكيم، فيه احلث ألمته على مراعاة احلكمة. فإن احلكمة وضع 

اء مواضعها، وتنزيلها منازهلا، واهلل تعاىل حكيم يف خلقه وتقديره، وحكيم يف شرعه األشي
وإرشاداته كلها  وأمره وهنيه وقد أمر عباده باحلكمة ومراعاهتا يف كل شيء، وأوامر النيب 

 تدور على احلكمة. 
الت، فمنها: هذا احلديث اجلامع، إذ أمر أن ننزل الناس منازهلم. وذلك يف مجيع املعام

 ومجيع املخاطبات، والتعلم والتعليم. 
فمن ذلك: أن الناس قسمان: قسم هلم حق خاص، كالوالدين واألوالد واألقارب، 
واجلريان واألصحاب والعلماء، واحملسنني حبسب إحساهنم العام واخلاص. فهذا القسم تنزيلهم 

اإلحسان والتوقري والوفاء منازهلم: القيام حبقوقهم املعروفة شرعا وعرفا، من الرب والصلة و 
 واملواساة، ومجيع ما هلم من احلقوق، فهؤالء مييزون عن غريهم هبذه احلقوق اخلاصة. 

وقسم ليس هلم مزية اختصاص حبق خاص، وإمنا هلم حق اإلسالم وحق اإلنسانية، 
فهؤالء حقهم املشرتك: أن متنع عنهم األذى والضرر بقول أو فعل، وأن حتب للمسلمني ما 

                                           
 ( . 4842أبو داود األدب ) (1) 
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ب لنفسك من اخلري وتكره هلم ما تكره هلا من الشر، بل جيب منع األذى عن مجيع نوع حت
 اإلنسان وإيصال ما تقدر عليه هلم من اإلحسان. 

ومما يدخل يف هذا: أن يعاشر اخللق حبسب منازهلم، فالكبري له التوقري واالحرتام، 
مله مبا جيب أن يعامله به، ولألم حق والصغري يعامله بالرمحة والرقة املناسبة حلاله، والنظري يعا

خاص هبا، وللزوجة حق آخر، ويعامل من يدل عليه ويثق به، ويتوسع معه، ما ال يعامل به 
من ال يثق به وال يدل عليه. ويتكلم مع امللوك وأرباب الرئاسات بالكالم اللني املناسب 

 }ملراتبهم، وهلذا قال تعاىل ملوسى وهارون:                   

           } (1)  وقري ويعامل العلماء بالت، [  44، 43] طه: اآليتان

واإلجالل والتعلم، والتواضع هلم، وإظهار االفتقار واحلاجة إىل علمهم النافع، وكثرة الدعاء 
 هلم، خصوصا وقت تعليمهم وفتواهم اخلاصة والعامة. 

ومن ذلك: أمر الصغار باخلري، وهنيهم عن الشر بالرفق والرتغيب، وبذل ما يناسب من 
مروا }تناب العنف القويل والفعلي، وهلذا قال: الدنيا لتنشيطهم وتوجيههم إىل اخلري، واج

مع  وكذلك سلك رسول اهلل  (2) {أوالدكم بالصالة لسبع سنني، واضربوهم عليها لعشر

، ويرتتب عليه من ما حيصل به التأليف -من العطاء الدنيوي الكثري  -املؤلفة قلوهبم 
 املصاحل، ومل يفعل ذلك مع من هو معروف باإلميان الصادق تنزيال للناس منازهلم. 

وكذلك خماطبة الزوجة واألوالد الصغار باخلطاب الالئق هبم الذي فيه بسطهم، وإدخال 
 السرور عليهم. 

زجة منهما وكذلك من تنزيل الناس منازهلم: أن جتعل الوظائف الدينية والدنيوية واملمت
لألكفاء املتميزين، الذين يفضلون غريهم يف والية تلك الوظيفة، فمعلوم أن والية امللك: أن 

مشاورة أهل احلل والعقد يف تولية من يصلح  -ويف غريها عموما  -الواجب فيها خصوصا 
                                           

 .  44 ،   43: تانياآلسورة طه  (1) 
 ( . 2/187( ، أمحد )495أبو داود الصالة ) (2) 
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لقوة هلا ممن مجع بني القوة والشجاعة واحللم، ومعرفة السياسة الداخلية واخلارجية، ومن له ا
الكافية لتنفيذ العدل، وإيصال احلقوق إىل أهلها، وردع الظلمة واجملرمني، وغري ذلك مما 

 يدخل يف الوالية. 
وكذلك والية القضاء: خيتار هلا األعلم بالشرع وبالواقع، األفضل يف دينه وعقله وصفاته 

 احلميدة. 
ا األعلم بأحكام العبادات وكذلك والية اإلمامة يف املساجد يف اجلمعة واجلماعة: خيتار هل

وكذلك والية قيادة اجليوش: خيتار هلا أهل القوة والشجاعة  -األتقى، مث األمثل فاألمثل 
والرأي والنصح، واملعرفة لفنون احلرب وأدواهتا، وما يتبع ذلك مما تتوقف عليه هذه الوظيفة 

والصغار. فإهنا ت الكبار املهمة اليت هي من أهم الوظائف وأخطرها، إىل غري ذلك من الواليا
 58. ] النساء:  (1) {         }داخلة يف قوله تعاىل: 

فيتعني أن تؤدى إىل أهلها، وأن يوظف فيها أهل [. وهذه الواليات من أعظم األمانات. 
 الكفاءة هبا، وكل وظيفة هلا أكفاء خمتصون، وهو داخل يف هذا احلديث الشريف. 

وكذلك يدخل يف ذلك معاملة العصاة واجملرمني، فمن رتب الشارع على جرمه عقوبة من 
ة، ومن مل يعني له حد وحنوه تعني ما عينه الشارع، ألنه هو عني املصلحة العامة الشامل

عقوبة، عزر حبسب حاله ومقامه، فمنهم من يكفيه التوبيخ والكالم املناسب لفعلته، ومنهم 
 من ال يردعه إال العقوبة البليغة. 

وكذلك يف الصدقة واهلدية، ليس عطية الطواف الذي يدور على الناس فتكفيه التمرة 
ف الذي أصابته العيلة بعد الغىن. ويف األثر ) والتمرتان واللقمة واللقمتان كعطية الفقري املتعف

 ارمحوا عزيز قوم ذل (. 
 وكذلك مييز من له آثار وسوابق وغناء ونفع للمسلمني على من ليس كذلك. 

                                           
 .  58سورة النساء آية :  (1) 
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فهذه األمور وما أشبهها داخلة يف هذا الكالم اجلامع الذي تواطأ عليه الشرع والعقل. 
 وما رآه املسلمون حسنا فهو عند اهلل حسن. 

 ديث من ضار ضار اهلل به ومن شاق شق ح
 الحديث السادس عشر 

من ضار ضار اهلل به. ومن شاق شق } قال: قال رسول اهلل   (1)عن أيب صرمة 
 رواه الرتمذي وابن ماجه.  {اهلل عليه (2)

 ا احلديث دل على أصلني من أصول الشريعة: هذ
أحدمها: أن اجلزاء من جنس العمل يف اخلري والشر، وهذا من حكمة اهلل اليت حيمد 
عليها، فكما أن من عمل ما حيبه اهلل أحبه اهلل، ومن عمل ما يبغضه أبغضه اهلل، ومن يسر 

كربة من كرب الدنيا فرج اهلل على مسلم يسر اهلل عليه يف الدنيا واآلخرة، ومن فرج عن مؤمن  
عنه كربة من كرب يوم القيامة، واهلل يف حاجة العبد ما كان العبد يف حاجة أخيه، كذلك من 
ضار مسلما ضره اهلل، ومن مكر به مكر اهلل به، ومن شق عليه شق اهلل عليه، إىل غري ذلك 

 من األمثلة الداخلة يف هذا األصل. 
وهذا يشمل أنواع  (3) {ال ضرر وال ضرار}ضارة، وأنه األصل الثاين: منع الضرر وامل

 الضرر كله. 
والضرر يرجع إىل أحد أمرين: إما تفويت مصلحة، أو حصول مضرة بوجه من الوجوه، 
فالضرر غري املستحق ال حيل إيصاله وعمله مع الناس، بل جيب على اإلنسان أن مينع ضرره 

 ه عنهم من مجيع الوجوه. وأذا

                                           
 يف األصل " حرمة " ،  والصحيح ما أثبتناه " الناشر " .  (1) 
 رواية الرتمذي " الناشر " . يف األصل " شاق " ،  والصحيح ما أثبتناه من  (2) 
 ( . 5/327( ، أمحد )2340ابن ماجه األحكام ) (3) 
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فيدخل يف ذلك: التدليس والغش يف املعامالت وكتم العيوب فيها، واملكر واخلداع 
والنجش، وتلقي الركبان، وبيع املسلم على بيع أخيه، والشراء على شرائه. ومثله اإلجارات، 

م هبا. فكل ومجيع املعامالت واخلطبة على خطبة أخيه، وخطبة الوظائف اليت فيها أهل هلا قائ
 هذا من املضارة املنهي عنها. 

وكل معاملة من هذا النوع، فإن اهلل ال يبارك فيها، ألنه من ضار مسلما ضاره اهلل، ومن 
 ضاره اهلل، ترحل عنه اخلري، وتوجه إليه الشر وذلك مبا كسبت يداه. 

 حيل ويدخل يف ذلك: مضارة الشريك لشريكه، واجلار جلاره، بقول أو فعل حىت إنه ال
 له أن حيدث مبلكه ما يضر جباره، فضال عن مباشرة اإلضرار به. 

ويدخل يف ذلك: مضارة الغرمي لغرميه، وسعيه يف املعامالت اليت تضر بغرميه، حىت إنه ال 
حيل له أن يتصدق ويرتك ما وجب عليه من الدين إال بإذن غرميه، أو يرهن موجوداته أحد 

 و يعتق ما يضر بغرميه، أو ينفق أكثر من الالزم بغري إذنه. غرمائه دون الباقني، أو يقف، أ
   }وكذلك الضرار يف الوصايا: كما قال تعاىل:            

} (1) .  :بأن خيص أحد ورثته بأكثر مما له، أو ينقص الوارث، أو يوصي  ، [ 12] النساء

 لغري وارثه بقصد اإلضرار بالورثة. 
وكذلك ال حيل إضرار الزوج بزوجته من وجوه كثرية: إما أن يعضلها ظلما لتفتدي منه، 

 علها كاملعلقة. أو يراجعها لقصد اإلضرار، أو مييل إىل إحدى زوجتيه ميال يضر باألخرى، وجي
ومن ذلك: احليف يف األحكام والشهادات والقسمة وغريها على أحد الشخصني لنفع 

 اآلخر. فكل هذا داخل يف املضارة، وفاعله مستحق للعقوبة، وأن يضار اهلل به. 
وأشد من ذلك: الوقيعة يف الناس عند الوالة واألمراء، ليغريهم بعقوبته أو أخذ ماله، أو 

 و له، فإن من عمل هذا العمل فإنه باغ، فليتوقع العقوبة العاجلة واآلجلة. منعه من حق ه
 ملا يف ذلك من الضرر.  (1) {أن يورد ممرض على مصح  هنى النيب }ومن هذا: 

                                           
 .  12سورة النساء آية :  (1) 
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  }وله تعاىل: وكذلك هنى اجلذمى وحنوهم عن خمالطة الناس، وهذا وغريه داخل يف ق

                               } (2) 

 [. وهنى عن ترويع املسلم، ولو على وجه املزح.  58األحزاب:  ]
ومن هذا السخرية باخللق، واالستهزاء هبم، والوقيعة يف أعراضهم، والتحريش بينهم. 

 فكله داخل يف املضارة واملشاقة املوجب للعقوبة. 
وكما يدل احلديث مبنطوقه: أن من ضار وشاق ضره اهلل وشق عليه، فإن مفهومه يدل 

أزال الضرر واملشقة عن املسلم فإن اهلل جيلب له اخلري، ويدفع عنه الضرر  على: أن من
 واملشاق، جزاء وفاقا، سواء كان متعلقا بنفسه أو بغريه. 

 حديث اتق اهلل حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها 
 الحديث السابع عشر 

اتق اهلل حيثما كنت، وأتبع السيئة } قال: قال رسول اهلل  عن أيب ذر الغفاري 

 رواه اإلمام أمحد والرتمذي.  (3) {احلسنة متحها، وخالق الناس خبلق حسن

بني حق اهلل وحقوق العباد، فحق اهلل على  هذا حديث عظيم مجع فيه رسول اهلل 
 وه حق تقاته، فيتقوا سخطه وعذابه باجتناب املنهيات وأداء الواجبات. عباده: أن يتق

 وهذه الوصية هي وصية اهلل لألولني واآلخرين، ووصية كل رسول لقومه أن يقول: )
 اعبدوا اهلل واتقوه (. 

   }وقد ذكر اهلل خصال التقوى يف قوله تعاىل:          

                                         

                                      

                                                                                                                         
 ( . 2/434( ، أمحد )3541( ، ابن ماجه الطب )2221مسلم السالم ) (1) 
 .  58سورة األحزاب آية :  (2) 
 ( . 2791الرقاق )( ، الدارمي 5/153( ، أمحد )1987الرتمذي الرب والصلة ) (3) 
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                         } (1)  :[. ويف  177. ] البقرة

  }قوله:                                              

      } (2)  [. مث ذكر خصال التقوى فقال:  133ان: . ] آل عمر{     

                                               

       } (3)  :[  134] آل عمران. 

فوصف املتقني باإلميان بأصوله وعقائده وأعماله الظاهرة والباطنة وبأداء العبادات البدنية 
والعبادات املالية، والصرب يف البأساء والضراء وحني البأس، وبالعفو عن الناس، واحتمال 

ة أو ظلموا أنفسهم باالستغفار والتوبة، أذاهم، واإلحسان إليهم، ومببادرهتم إذا فعلوا فاحش
ووصى مبالزمة التقوى حيثما كان العبد يف كل وقت وكل مكان، وكل حالة من  فأمر 

 أحواله، ألنه مضطر إىل التقوى غاية االضطرار، ال يستغين عنها يف كل حالة من أحواله. 
مبا يدفع  اهتا أمر مث ملا كان العبد ال بد أن حيصل منه تقصري يف حقوق التقوى وواجب

ذلك وميحوه، وهو أن يتبع احلسنة السيئة " واحلسنة " اسم جامع لكل ما يقرب إىل اهلل 
تعاىل: وأعظم احلسنات الدافعة للسيئات التوبة النصوح واالستغفار واإلنابة إىل اهلل بذكره 

ية والبدنية وحبه، وخوفه ورجائه، والطمع فيه ويف فضله كل وقت. ومن ذلك الكفارات املال
 اليت حددها الشارع. 

                                           
 .  177سورة البقرة آية :  (1) 
 .  133سورة آل عمران آية :  (2) 
 .  134سورة آل عمران آية :  (3) 
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ومن احلسنات اليت تدفع السيئات: العفو عن الناس، واإلحسان إىل اخللق من اآلدميني 
وغريهم، وتفريج الكربات، والتيسري على املعسرين، وإزالة الضرر واملشقة عن مجيع العاملني. 

  }قال تعاىل:          } (1)  :[  114. ] هود . 

مكفرات ملا  الصلوات اخلمس، واجلمعة إىل اجلمعة، ورمضان إىل رمضان} وقال 

 وكم يف النصوص من ترتيب املغفرة على كثري من الطاعات.  (2) {بينهن ما اجتنبت الكبائر

ومما يكفر اهلل به اخلطايا: املصائب، فإنه ال يصيب املؤمن من هم وال غم وال أذى، حىت 
الشوكة يشاكها، إال كفر اهلل عنه هبا خطاياه. وهي إما فوات حمبوب، أو حصول مكروه، 

دين، أو قليب، أو مايل، داخلي أو خارجي، لكن املصائب بغري فعل العبد. فلهذا أمره مبا ب
 هو من فعله، وهو أن يتبع احلسنة السيئة. 

وهو الوصية بالتقوى اجلامعة لعقائد الدين وأعماله الباطنة والظاهرة  -مث ملا ذكر حق اهلل 
 .  (3) {وخالق الناس خبلق حسن}قال:  -

وأول اخللق احلسن: أن تكف عنهم أذاك من كل وجه، وتعفو عن مساوئهم وأذيتهم 
لك، مث تعاملهم باإلحسان القويل واإلحسان الفعلي وأخص ما يكون باخللق احلسن: سعة 
احللم على الناس، والصرب عليهم، وعدم الضجر منهم، وبشاشة الوجه، ولطف الكالم 

لقول اجلميل املؤنس للجليس، املدخل عليه السرور، املزيل لوحشته ومشقة حشمته. وقد وا
حيسن املزح أحيانا إذا كان فيه مصلحة، لكن ال ينبغي اإلكثار منه، وإمنا املزح يف الكالم  

 كامللح يف الطعام، إن عدم أو زاد على احلد فهو مذموم. 

                                           
 .  114سورة هود آية :  (1) 
( ، أمحد 1086( ، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها )214( ، الرتمذي الصالة )233مسلم الطهارة ) (2) 
(2/400 . ) 
 ( . 2791( ، الدارمي الرقاق )5/177( ، أمحد )1987ذي الرب والصلة )الرتم (3) 
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ق به، ويناسب حاله من صغري وكبري، ومن اخللق احلسن: أن تعامل كل أحد مبا يلي
 وعاقل وأمحق، وعامل وجاهل. 

فمن اتقى اهلل، وحقق تقواه، وخالق الناس على اختالف طبقاهتم باخللق احلسن، فقد 
حاز اخلري كله؛ ألنه قام حبق اهلل وحقوق العباد. وألنه كان من احملسنني يف عبادة اهلل، 

 احملسنني إىل عباد اهلل. 
 ظلمات يوم القيامة حديث الظلم 

 الحديث الثامن عشر 
الظلم ظلمات يوم } عن عبد اهلل بن عمر رضى اهلل عنهما قال: قال رسول اهلل 

 متفق عليه.  (1) {القيامة

هذا احلديث فيه التحذير من الظلم، واحلث على ضده، وهو العدل. والشريعة كلها 
 }، آمرة بالعدل، ناهية عن الظلم. قال تعاىل: عدل               } (2) [ . 

    }[،  29األعراف:       } (3)  :[.  90. ] النحل{        

                       } (4)  :[  82. ] األنعام 

كله عدل، وضده ظلم. فأعدل العدل   -وظاهره  هفإن اإلميان أصوله وفروعه، باطن
وأصله: االعرتاف وإخالص التوحيد هلل، واإلميان بصفاته وأمسائه احلسىن، وإخالص الدين 

 }والعبادة له، وأعظم الظلم، وأشده الشرك باهلل، كما قال تعاىل:           

                                           
( ، 2030( ، الرتمذي الرب والصلة )2579( ، مسلم الرب والصلة واآلداب )2315البخاري املظامل والغصب ) (1) 

 ( . 2/106أمحد )
 .  29سورة األعراف آية :  (2) 
 .  90سورة النحل آية :  (3) 
 .  82آية : سورة األنعام  (4) 
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} (1)  :وذلك أن العدل وضع الشيء يف موضعه، والقيام باحلقوق ،  [ 13. ] لقمان

أن يعرفوه ويعبدوه، الواجبة، والظلم عكسه، فأعظم احلقوق وأوجبها: حق اهلل على عباده: 
وال يشركوا به شيئا، مث القيام بأصول اإلميان، وشرائع اإلسالم من إقام الصالة وإيتاء الزكاة 
وصيام رمضان، وحج البيت احلرام، واجلهاد يف سبيل اهلل قوال وفعال، والتواصي باحلق، 

 والتواصي بالصرب. 
من  لقيام حبقوق النيب ومن الظلم: اإلخالل بشيء من ذلك، كما أن من العدل: ا

اإلميان به وحمبته، وتقدميها على حمبة اخللق كلهم، وطاعته وتوقريه وتبجيله، وتقدمي أمره وقوله 
 على أمر غريه وقوله. 

الذي هو أوىل باملؤمنني  ومن الظلم العظيم: أن خيل العبد بشيء من حقوق النيب 
لق، وهو الذي مل يصل إىل أحد من أنفسهم، وأرحم هبم وأرأف هبم من كل أحد من اخل

 خري إال على يديه. 
ومن العدل: بر الوالدين، وصلة األرحام، وأداء حقوق األصحاب واملعاملني. ومن 

 الظلم: اإلخالل بذلك. 
 ومن العدل: قيام كل من الزوجني حبق اآلخر، ومن أخل بذلك منهما فهو ظامل. 

إن دماءكم }طبته يف حجة الوداع: يف خ وظلم الناس أنواع كثرية، جيمعها قوله 

 {وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا
(2)  . 

ظلمهم، وجيازى  فالظلم كله بأنواعه ظلمات يوم القيامة، يعاقب أهلها على قدر
املظلومون من حسنات الظاملني، فإن مل يكن هلم حسنات أو فنيت أخذ من سيئاهتم 

 فطرحت على الظاملني. 

                                           
 .  13سورة لقمان آية :  (1) 
 ( . 1/230( ، أمحد )1652البخاري احلج ) (2) 
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  }والعدل كله نور يوم القيامة:                     

                    } (1)  :[.  12] احلديد 

واهلل تعاىل حرم الظلم على نفسه، وجعله بني عباده حمرما. فاهلل تعاىل على صراط 
له وجزائه، وهو العدل. وقد نصب لعباده الصراط املستقيم الذي يرجع مستقيم يف أقواله وأفعا

 إىل العدل، ومن عدل عنه عدل إىل الظلم واجلور املوصل إىل اجلحيم. 
  }والظلم ثالثة أنواع: نوع ال يغفره اهلل، وهو الشرك باهلل:         

} (2)  :[.  48] النساء 

ونوع ال يرتك اهلل منه شيئا، وهو ظلم العباد بعضهم لبعض، فمن كمال عدله: أن يقص 
 اخللق بعضهم من بعض بقدر مظاملهم. 

اليت  ونوع حتت مشيئة اهلل: إن شاء عاقب عليه، وإن شاء عفا عن أهله، وهو الذنوب
 بني العباد وبني رهبم فيما دون الشرك. 

 حديث انظروا إلى من هو أسفل منكم وال تنظروا إلى من هو فوقكم 
 الحديث التاسع عشر 

إىل من هو أسفل منكم، وال انظروا } قال: قال رسول اهلل  عن أيب هريرة 

 متفق عليه.  (3) {تنظروا إىل من هو فوقكم، فهو أجدر أن ال تزدروا نعمة اهلل عليكم

يا هلا من وصية نافعة، وكلمة شافية وافية، فهذا يدل على احلث على شكر اهلل 
باالعرتاف بنعمه، والتحدث هبا، واالستعانة هبا على طاعة املنعم، وفعل مجيع األسباب 
املعينة على الشكر. فإن الشكر هلل هو رأس العبادة، وأصل اخلري، وأوجبه على العباد، فإنه ما 

                                           
 .  12سورة احلديد آية :  (1) 
 .  48سورة النساء آية :  (2) 
( ، 4142( ، ابن ماجه الزهد )2513( ، الرتمذي صفة القيامة والرقائق والورع )2963مسلم الزهد والرقائق ) (3) 

 .  (2/254أمحد )
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بالعباد من نعمة ظاهرة وال باطنة، خاصة أو عامة إال من اهلل. وهو الذي يأيت باخلري 
واحلسنات، ويدفع السوء والسيئات. فيستحق أن يبذل له العباد من الشكر ما تصل إليه 

 ى العبد أن يسعى بكل وسيلة توصله وتعينه على الشكر. قواهم، وعل
إىل هذا الدواء العجيب، والسبب القوي لشكر نعم اهلل. وهو أن يلحظ  وقد أرشد 

العبد يف كل وقت من هو دونه يف العقل والنسب واملال وأصناف النعم. فمىت استدام هذا 
يزال يرى خلقا كثريا دونه بدرجات يف النظر اضطره إىل كثرة شكر ربه والثناء عليه، فإنه ال 

هذه األوصاف، ويتمىن كثري منهم أن يصل إىل قريب مما أوتيه من عافية ومال ورزق، وخلق 
وخلق، فيحمد اهلل على ذلك محدا كثريا، ويقول: احلمد هلل الذي أنعم علي وفضلين على  

 كثري ممن خلق تفضيال. 
مد ربه على كمال العقل، ويشاهد عاملا كثريا ينظر إىل خلق كثري ممن سلبوا عقوهلم، فيح

 ليس هلم قوت مدخر، وال مساكن يأوون إليها، وهو مطمئن يف مسكنه، موسع عليه رزقه. 
ويرى خلقا كثريا قد ابتلوا بأنواع األمراض، وأصناف األسقام وهو معاىف من ذلك، 

، باحنراف الدين، والوقوع مسربل بالعافية. ويشاهد خلقا كثريا قد ابتلوا ببالء أفظع من ذلك
 يف قاذورات املعاصي، واهلل قد حفظه منها أو من كثري منها. 

ويتأمل أناسا كثريين قد استوىل عليهم اهلم، وملكهم احلزن والوساوس، وضيق الصدر، 
مث ينظر إىل عافيته من هذا الداء، ومنة اهلل عليه براحة القلب، حىت رمبا كان فقريا يفوق هبذه 

 كثريا من األغنياء.   -نعمة القناعة وراحة القلب  -النعمة 
مث من ابتلي بشيء من هذه األمور جيد عاملا كثريا أعظم منه وأشد مصيبة، فيحمد اهلل 

 على وجود العافية وعلى ختفيف البالء، فإنه ما من مكروه إال ويوجد مكروه أعظم منه. 
مل يزل شكره يف قوة ومنو، ومل   فمن وفق لالهتداء هبذا اهلدي الذي أرشد إليه النيب

تزل نعم اهلل عليه ترتى وتتواىل. ومن عكس القضية فارتفع نظره وصار ينظر إىل من هو فوقه 
يف العافية واملال والرزق وتوابع ذلك، فإنه ال بد أن يزدري نعمة اهلل، ويفقد شكره. ومىت فقد 

الغم املالزم، واحلزن الدائم، الشكر ترحلت عنه النعم، وتسابقت إليه النقم، وامتحن ب
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والتسخط ملا هو فيه من اخلري، وعدم الرضى باهلل ربا ومدبرا. وذلك ضرر يف الدين والدنيا 
 وخسران مبني. 

اهلل الظاهرة والباطنة، وأنه ال  (1)واعلم أن من تفكر يف كثرة نعم اهلل، وتفطن آلالء 
من نعم اهلل ال يقدر العبد على إحصائه وسيلة إليها إال حمض فضل اهلل وإحسانه، وأن جنسا 

وتعداده، فضال عن مجيع األجناس، فضال عن شكرها، فإنه يضطر إىل االعرتاف التام 
بالنعم، وكثرة الثناء على اهلل، ويستحي من ربه أن يستعني بشيء من نعمه على ما ال حيبه 

استحيا من ربه أن ويرضاه، وأوجب له احلياء من ربه الذي هو من أفضل شعب اإلميان، ف
 يراه حيث هناه، أو يفقده حيث أمره. 

إين أحبك، فال }عنه ملعاذ بن جبل:  وملا كان على الشكر مدار اخلري وعنوانه قال 

 {أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتكتدعن أن تقول دبر كل صالة مكتوبة: اللهم 
اللهم اجعلين لك شكارا، لك ذكارا. اللهم اجعلين أعظم شكرك، وأكثر }وكان يقول:  (2)

 .  (3) {ذكرك، وأتبع نصحك، وأحفظ وصيتك

ال أحصي ثناء } شاكرين بالعجز عن شكر نعم اهلل، فقال وقد اعرتف أعظم ال

 واهلل أعلم.  (4) {عليك، أنت كما أثنيت على نفسك

                                           
 نعمه .  (1) 
 ( . 1522( ، أبو داود الصالة )1303النسائي السهو ) (2) 
 ( . 2/311( ، أمحد )3967الرتمذي الدعوات ) (3) 
( 879( ، أبو داود الصالة )1130( ، النسائي التطبيق )3493( ، الرتمذي الدعوات )486مسلم الصالة ) (4) 

 ( . 497الك النداء للصالة )( ، م6/58( ، أمحد )3841، ابن ماجه الدعاء )
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 حديث ال يقبل اهلل صالة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ 
 الحديث العشرون 

إذا أحدث  -ال يقبل اهلل صالة أحدكم } اهلل قال: قال رسول  عن أيب هريرة 

 متفق عليه.  (1) {حىت يتوضأ -

يدل احلديث مبنطوقه: أن من مل يتوضأ إذا أحدث فصالته غري مقبولة: أي غري 
ه: أي مع بقية ما جيب ويشرتط صحيحة، وال جمزئة، ومبفهومه: أن من توضأ قبلت صالت

للصالة؛ ألن الشارع يعلق كثريا من األحكام على أمور معينة ال تكفي وحدها لرتتب احلكم، 
حىت ينضم إليها بقية الشروط، وحىت تنتفي املوانع. وهذا األصل الشرعي متفق عليه بني أهل 

ال يشرتط أن جتمع  -كالصالة مثال   -العلم؛ ألن العبادة اليت حتتوي على أمور كثرية 
أحكامها يف كالم الشارع يف موضع واحد، بل جيمع مجيع ما ورد فيها من األحكام، فيؤخذ 
جمموع أحكامها من نصوص متعددة. وهذا من أكرب األسباب لوضع الفقهاء علوم الفقه 
واألحكام، وترتيبها وتبويبها، وضم األجناس واألنواع بعضها لبعض للتقريب على غريهم. 

 م يف ذلك اليد البيضاء فجزاهم اهلل عن اإلسالم واملسلمني خري اجلزاء. فله
وهذا األصل ينبغي أن تعتربه يف كل موضع. وهو أن األحكام ال تتم إال باجتماع 

 شروطها ولوازمها، وانتفاء موانعها. 
واحلدث يشمل مجيع نواقض الوضوء فيدخل فيه اخلارج من السبيلني، والنوم الناقض 

، واخلارج الفاحش من بقية البدن إذا كان جنسا، وأكل حلم اإلبل، وملس املرأة للوضوء
 لشهوة، وملس الفرج باليد، ويف بعضها خالف. 

                                           
( ، أمحد 60( ، أبو داود الطهارة )76( ، الرتمذي الطهارة )225( ، مسلم الطهارة )6554البخاري احليل ) (1) 
(2/308 . ) 
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فكل من وجد منه شيء من هذه النواقض مل تصح صالته، حىت يتوضأ الوضوء 
ة، أو الشرعي، فيغسل األعضاء اليت نص اهلل عليها يف سورة املائدة، مع الرتتيب واملواال

 يتطهر بالرتاب بدل املاء عند تعذر استعمال املاء: إما لعدمه، وإما خلوفه باستعماله الضرر. 
ويف هذا دليل على أنه لو صلى ناسيا أو جاهال حدثه فعليه اإلعادة لعموم احلديث، 
وهو متفق عليه. فهو وإن كان مثابا على فعله صورة الصالة وما فيها من العبادات، لكن 

اإلعادة إلبراء ذمته. وهذا خبالف من تطهر ونسي ما على بدنه أو ثوبه من النجاسة، عليه 
فإنه ال إعادة عليه على الصحيح؛ ألن الطهارة من باب فعل األمور اليت ال تربأ الذمة إال 
بفعلها. وأما اجتناب النجاسة فإنه من باب اجتناب احملظور الذي إذا فعل واإلنسان معذور، 

 ليه. فال إعادة ع
 حديث عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية... 

 الحديث الحادي والعشرون 
عشر من الفطرة: قص الشارب، } عن عائشة رضي اهلل عنها قالت: قال رسول اهلل 

لسواك، واستنشاق املاء، وقص األظافر، وغسل الرباجم، ونتف اإلبط، وإعفاء اللحية، وا
قال الراوي: ونسيت العاشرة إال أن  (1) {وحلق العانة، وانتقاص املاء، يعين االستنجاء

 تكون املضمضة. رواه مسلم. 
" الفطرة " هي اخللقة اليت خلق اهلل عباده عليها، وجعلهم مفطورين عليها: على حمبة 

يثاره، وكراهة الشر ودفعه، وفطرهم حنفاء مستعدين، لقبول اخلري واإلخالص هلل، اخلري وإ
 والتقرب إليه، وجعل تعاىل شرائع الفطرة نوعني. 

أحدمها: يطهر القلب والروح، وهو اإلميان باهلل وتوابعه: من خوفه ورجائه، وحمبته واإلنابة 
 }إليه. قال تعاىل:                                 

                                           
( ، ابن 53( ، أبو داود الطهارة )5040( ، النسائي الزينة )2757( ، الرتمذي األدب )261مسلم الطهارة ) (1) 

 ( . 6/137( ، أمحد )293نها )ماجه الطهارة وسن
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                              } (1)  30] الروم: اآليتان ،

الرذيلة، وحتليه  [. فهذه تزكي النفس، وتطهر القلب وتنميه، وتذهب عنه اآلفات 31
 باألخالق اجلميلة، وهي كلها ترجع إىل أصول اإلميان وأعمال القلوب. 

والنوع الثاين: ما يعود إىل تطهري الظاهر ونظافته، ودفع األوساخ واألقذار عنه، وهي هذه 
العشرة، وهي من حماسن الدين اإلسالمي؛ إذ هي كلها تنظيف لألعضاء، وتكميل هلا، لتتم 

 منها.  (2)ن مستعدة لكل ما يراد صحتها وتكو 
فأما املضمضة واالستنشاق: فإهنا مشروعان يف طهارة احلدث األصغر واألكرب باالتفاق، 
ومها فرضان فيهما من تطهري الفم واألنف وتنظيفهما، ألن الفم واألنف يتوارد عليهما كثري 

لسواك يطهر الفم. فهو من األوساخ واألخبرة وحنوها، وهو مضطر إىل ذلك وإزالته، وكذلك ا
" مطهرة للفم مرضاة للرب " وهلذا يشرع كل وقت ويتأكد عند الوضوء والصالة واالنتباه من 

 النوم، وتغري الفم، وصفرة األسنان، وحنوها. 
وأما قص الشارب أو حفه حىت تبدو الشفة، فلما يف ذلك من النظافة، والتحرز مما خيرج 

دىل على الشفة باشر به ما يتناوله من مأكول ومشروب، من األنف، فإن شعر الشارب إذا ت
مع تشويه اخللقة بوفرته، وإن استحسنه من ال يعبأ به. وهذا خبالف اللحية، فإن اهلل جعلها 
وقارا للرجل ومجاال له. وهلذا يبقى مجاله يف حال كربه بوجود شعر اللحية. واعترب ذلك مبن 

مشوها قد ذهبت حماسنه وخصوصا وقت  فيحلقها، كيف يبقى وجهه يعصي الرسول 
الكرب، فيكون كاملرأة العجوز إذا وصلت إىل هذه السن ذهبت حماسنها، ولو كانت يف صباها 
من أمجل النساء وهذا حمسوس، ولكن العوائد والتقليد األعمى يوجب استحسان القبيح 

 واستقباح احلسن. 

                                           
 .  31،    30 سورة الروم آية : (1) 
 يف األصل " يراه " والصحيح ما أثبتناه .  (2) 
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اوي البدن اليت جتتمع فيها وأما قص األظفار ونتف اإلبط، وغسل الرباجم، وهي مط
 فلها من التنظيف وإزالة املؤذيات ما ال ميكن جحده، وكذلك حلق العانة.  -األوساخ 

فهو الزم وشرط من  -وهو إزالة اخلارج من السبيلني مباء أو حجر  -وأما االستنجاء 
 شروط الطهارة. 

تدفع عنه األشياء فعلمت أن هذه األشياء كلها تكمل ظاهر اإلنسان وتطهره وتنظفه، و 
 الضارة واملستقبحة والنظافة من اإلميان. 

واملقصود: أن الفطرة هي شاملة جلميع الشريعة باطنها وظاهرها؛ ألهنا تنقي الباطن من 
األخالق الرذيلة، وحتليه باألخالق اجلميلة اليت ترجع إىل عقائد اإلميان والتوحيد، واإلخالص 

من األجناس واألوساخ وأسباهبا، وتطهره الطهارة احلسية هلل واإلنابة إليه وتنفي الظاهر 
    }وقال تعاىل:  (1) {الطهور شطر اإلميان} والطهارة املعنوية، وهلذا قال 

         } (2)  :[  222] البقرة. 

فالشريعة كلها طهارة وزكاء وتنمية وتكميل، وحث على معايل األمور، وهني عن 
 سفسافها، واهلل أعلم. 

 حديث الماء طهور ال ينجسه شيء 
 الحديث الثاني والعشرون 

املاء طهور ال ينجسه } قال رسول اهلل قال:  عن أيب سعيد اخلدري، 

 . رواه أمحد والرتمذي وأبو داود والنسائي.  (3) {شيء

                                           
( 5/342( ، أمحد )280( ، ابن ماجه الطهارة وسننها )3517( ، الرتمذي الدعوات )223مسلم الطهارة ) (1) 

 ( . 653، الدارمي الطهارة )
 .  222سورة البقرة آية :  (2) 
 ( . 66( ، أبو داود الطهارة )66الرتمذي الطهارة ) (3) 
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أي مجيع املياه النابعة من  -هذا احلديث الصحيح يدل على أصل جامع، وهو أن املاء 
قتها، أو املتغرية مبقرها أو ممرها، أو مبا يلقى األرض طاهرة، والنازلة من السماء الباقية على خل

طاهرة تستعمل يف الطهارة وغريها. وال يستثىن من هذا  -فيها من الطاهرات ولو تغريا كثريا 
الكالم اجلامع إال املاء املتغري لونه أو طعمه أو رحيه بالنجاسة، كما يف بعض ألفاظ هذا 

 احلديث. 
ء املتغري بالنجاسة، واستدل عليه اإلمام أمحد وغريه وقد اتفق العلماء على جناسة املا

 }بقوله تعاىل:                 } (1)  :[.  3إىل آخر اآلية ] املائدة

 عين: ومىت ظهرت أوصاف هذه األشياء احملرمة يف املاء صار جنسا خبيثا. ي
وهذا احلديث وغريه يدل على أن املاء املتغري بالطاهرات طهور، وعلى أن ما خلت به 
املرأة ال مينع منه مطلقا، وعلى طهورية ما انغمست فيه يد القائم من نوم الليل، وإمنا ينهى 

 حىت يغسلها ثالثا. وأما املنع من املاء، فال يدل احلديث عليه. القائم من النوم عن غمسها 
واملقصود: أن هذا احلديث يدل على أن املاء قسمان: جنس، وهو ما تغري أحد أوصافه 

ال  -بالنجاسة، قليال كان أو كثريا. وطهور، وهو ما ليس كذلك، وأن إثبات نوع ثالث 
 دليل شرعي، فيبقى على أصل الطهورية. طهور وال جنس، بل طاهر غري مطهر، ليس عليه 

 }ويؤيد هذا العموم قوله تعاىل:             } (2)  :املائدة [

ة يف سياق النفي، فيشمل كل ماء خرج منه املاء وهذا عام يف كل ماء، ألنه نكر ، [  6
 النجس لإلمجاع عليه. 

ودل هذا احلديث أيضا: أن األصل يف املياه الطهارة.وكذلك يف غريها، فمىت حصل 
 الشك يف شيء منها: هل وجد فيه سبب التنجيس أم ال ؟ فاألصل الطهارة. 

                                           
 .  3سورة املائدة آية :  (1) 
 .  6سورة املائدة آية :  (2) 
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  حديث إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات
 الحديث الثالث والعشرون 

إهنا ليست بنجس، إهنا من }يف اهلرة:  قال: قال رسول اهلل  عن أيب قتادة 

 رواه مالك وأمحد وأهل السنن األربع.  (1) {الطوافني عليكم والطوافات

 ني: هذا احلديث حمتو على أصل
أحدمها: أن املشقة جتلب التيسري، وذلك أصل كبري من أصول الشريعة، من مجلته: أن 
هذه األشياء اليت يشق التحرز منها طاهرة، ال جيب غسل ما باشرت بفيها أو يدها أو 

كما أباح   (2) {عليكم والطوافات إهنا من الطوافني}رجلها، ألنه علل ذلك بقوله: 

االستجمار يف حمل اخلارج من السبيلني، ومسح ما أصابته النجاسة من النعلني واخلفني، 
وأسفل الثوب، وعفا عن يسري طني الشوارع النجس، وأبيح الدم الباقي يف اللحم والعروق 

مما جيمعه علة بعد الدم املسفوح، وأبيح ما أصابه فم الكلب من الصيد، وما أشبه ذلك 
 واحدة، وهي املشقة. 

الثاين: أن اهلرة وما دوهنا يف اخللقة كالفأرة وحنوها طاهرة يف احلياة ال ينجس ما باشرته 
من طعام وشراب وثياب وغريها، ولذلك قال أصحابنا: احليوانات أقسام مخسة: من حيث 

 الطهارة، النجاسة. 
ته، وذلك كالكالب والسباع كلها، واخلنزير أوهلا: جنس حيا وميتا يف ذاته وأجزائه وفضال

 وحنوها. 

                                           
( 367( ، ابن ماجه الطهارة وسننها )75( ، أبو داود الطهارة )68( ، النسائي الطهارة )92الرتمذي الطهارة ) (1) 

 ( . 736، الدارمي الطهارة )( 44( ، مالك الطهارة )5/303، أمحد )
( 367( ، ابن ماجه الطهارة وسننها )75( ، أبو داود الطهارة )68( ، النسائي الطهارة )92الرتمذي الطهارة ) (2) 

 ( . 736( ، الدارمي الطهارة )44( ، مالك الطهارة )5/303، أمحد )
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الثاين: ما كان طاهرا يف احلياة جنسا بعد املمات، وذلك كاهلرة وما دوهنا يف اخللقة، وال 
 حتله الذكاة وال غريها. 

الثالث: ما كان طاهرا يف احلياة وبعد املمات، ولكنه ال حيل أكله، وذلك كاحلشرات اليت 
  ال دم هلا سائل.

الرابع: ما كان طاهرا يف احلياة وبعد الذكاة، وذلك كاحليوانات املباح أكلها، كبهيمة 
 األنعام وحنوها. 

اخلامس: ما كان طاهرا يف احلياة وبعد املمات، ذُكَِّي أو مل يذك وهو حالل، وذلك  
 كحيوانات البحر كلها واجلراد. 

 (1) {إهنا من الطوافني عليكم والطوافات} واستدل كثري من أهل العلم بقوله 

بطهارة الصبيان، وطهارة أفواههم، ولو بعد ما أصابتها النجاسة، وكذلك طهارة ريق احلمار 
 والبغل وعرقه وشعره. وأين مشقة اهلر من مشقة احلمار والبغل ؟ 

به، ومل يكونوا يتوقون منها ما ذكرنا، وهذا هو كان يركبها هو وأصحا  ويدل عليه: أنه 
 الصواب. 

أي: حلمها رجس جنس  (2) {إهنا رجس}يف حلوم احلمر يوم خيرب:  وأما قوله 

 .  حرام أكله، وأما ريقها وعرقها وشعرها: فلم ينه عنه، ومل يتوقه 
 يه سبع مرات إحداهن بالرتاب. أمر بغسل ما ولغت ف وأما الكالب: فإنه 

                                           
( 367( ، ابن ماجه الطهارة وسننها )75طهارة )( ، أبو داود ال68( ، النسائي الطهارة )92الرتمذي الطهارة ) (1) 

 ( . 736( ، الدارمي الطهارة )44( ، مالك الطهارة )5/303، أمحد )
 ( . 3/115( ، أمحد )4340( ، النسائي الصيد والذبائح )3962البخاري املغازي ) (2) 
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حديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات 
 لما بينهن... 

 الحديث الرابع والعشرون 
الصلوات اخلمس، واجلمعة إىل اجلمعة، } قال: قال رسول اهلل  عن أيب هريرة 

 رواه مسلم.  (1) {ورمضان إىل رمضان، مكفرات ملا بينهن ما اجتنبت الكبائر

هذا احلديث يدل على عظيم فضل اهلل وكرمه بتفضيله هذه العبادات الثالث العظيمة، 
 وأن هلا عند اهلل املنزلة العالية، ومثراهتا ال تعد وال حتصى. 

ن اهلل جعلها مكملة لدين العبد وإسالمه، وأهنا منمية لإلميان، مسقية فمن مثراهتا: أ
لشجرته. فإن اهلل غرس شجرة اإلميان يف قلوب املؤمنني حبسب إمياهنم، وقدر من ألطافه 
وفضله من الواجبات والسنن ما يسقي هذه الشجرة وينميها، ويدفع عنها اآلفات حىت 

 وجعلها تنفي عنها اآلفات. تكمل وتؤيت أكلها كل حني بإذن رهبا، 
 فالذنوب ضررها عظيم، وتنقيصها لإلميان معلوم. 

فهذه الفرائض الثالث الصالة واجلمعة والصوم مكفرات للذنوب إذا جتنب العبد كبائر 
  }الذنوب غفر اهلل هبا الصغائر واخلطيئات، وهي من أعظم ما يدخل يف قوله تعاىل: 

          } (2)  :[. كما أن اهلل جعل من لطفه جتنب الكبائر  114] هود

  }سببا لتكفري الصغائر، قال تعاىل:                   

         } (3)  :[  31] النساء 

 أما الكبائر، فال بد هلا من توبة. 
                                           

( ، أمحد 1086لسنة فيها )( ، ابن ماجه إقامة الصالة وا214( ، الرتمذي الصالة )233مسلم الطهارة ) (1) 
(2/400 . ) 
 .  114سورة هود آية :  (2) 
 .  31سورة النساء آية :  (3) 
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لسيئات، وعلم من هذا احلديث: أن كل نص جاء فيه تكفري بعض األعمال الصاحلة ل
فإمنا املراد به الصغائر؛ ألن هذه العبادات الكبار إذا كانت ال تكفر هبا الكبائر فكيف مبا 

 دوهنا ؟ 
 واحلديث صريح يف أن الذنوب قسمان: كبائر، وصغائر. 

وقد كثر كالم الناس يف الفرق بني الصغائر والكبائر، وأحسن ما قيل: إن الكبرية ما رتب 
توعد عليه باآلخرة أو لعن صاحبه، أو رتب عليه غضب وحنوه،  عليه حد يف الدنيا، أو
 والصغائر ما عدا ذلك. 

أو يقال: الكبائر: ما كان حترميه حترمي املقاصد، والصغائر: ما حرم حترمي الوسائل، 
فالوسائل: كالنظرة احملرمة مع اخللوة باألجنبية، والكبرية: نفس الزنا، وكربا الفضل مع ربا 

 و ذلك.. واهلل أعلم. النسيئة، وحن
 حديث صلوا كما رأيتموني أصلي 

 الحديث الخامس والعشرون 
صلوا كما رأيتموين أصلي، وإذا } قال: قال رسول اهلل  عن مالك بن احلويرث 

 متفق عليه.  (1) {ؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكربكمحضرت الصالة فلي

 هذا احلديث احتوى على ثالث مجل، أوهلا أعظمها: 
فيه مشروعية  (2) {إذا حضرت الصالة فليؤذن لكم أحدكم}اجلملة األوىل: قوله: 

  ل الوقت. ويستثىن من ذلك صالة الفجر فإنهاألذان ووجوبه لألمر به، وكونه بعد دخو 
إن بالال يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حىت يؤذن ابن أم مكتوم فإنه ال ينادي حىت يقال }قال: 

                                           
( ، الدارمي الصالة 635( ، النسائي األذان )674( ، مسلم املساجد ومواضع الصالة )605البخاري األذان ) (1) 
(1253 . ) 
( 5/53( ، أمحد )635( ، النسائي األذان )674) ( ، مسلم املساجد ومواضع الصالة602البخاري األذان ) (2) 

 ( . 1253، الدارمي الصالة )
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فاية، ال فرض عني، ألن األمر من الشارع وإن األذان فرض ك (1) {له: أصبحت، أصبحت

إن خوطب به كل شخص مكلف وطلب حصوله منه، فهو فرض عني. وإن طلب حصوله 
 (2) {فليؤذن لكم أحدكم}فقط، بقطع النظر عن األعيان، فهو فرض كفاية. وهنا قال: 

 وألفاظ األذان معروفة. 
املؤذن: صيتا أمينا، عاملا بالوقت، متحريا له؛ ألنه أعظم حلصول وينبغي أن يكون 

 املقصود، ويكفي من حيصل به اإلعالم غالبا. 
واحلديث يدل على وجوب األذان يف احلضر والسفر، واإلقامة من متام األذان، ألن 

 األذان: اإلعالم بدخول الوقت للصالة، واإلقامة: اإلعالم بالقيام إليها. 
النصوص الكثرية بفضله، وكثرة ثوابه، واستحباب إجابة املؤذن، وأن يقول وقد وردت 

اجمليب مثل ما يقول املؤذن إال إذا قال: " حي على الصالة، حي على الفالح " فيقول كلمة 
االستعانة باهلل على ما دعا إليه من الصالة والفالح الذي هو اخلري كله: " ال حول وال قوة 

ويقول: " اللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة القائمة  على النيب إال باهلل " مث يصلي 
آت حممدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما حممودا الذي وعدته " مث يدعو لنفسه؛ ألنه من 

 مواطن اإلجابة اليت ينبغي للداعي قصدها. 
فيه: وجوب صالة اجلماعة وأن أقلها إمام  (3) {وليؤمكم أكربكم}اجلملة الثانية: 

يؤم القوم }ومأموم، وأن األوىل باإلمامة أقومهم مبقصود اإلمامة، كما ثبت يف الصحيح: 

سواء، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا يف السنة سواء أقرؤهم لكتاب اهلل، فإن كانوا يف القراءة 

                                           
( ، 638( ، النسائي األذان )203( ، الرتمذي الصالة )1092( ، مسلم الصيام )592البخاري األذان ) (1) 

 ( . 1190( ، الدارمي الصالة )164( ، مالك النداء للصالة )2/73أمحد )
( 5/53( ، أمحد )635( ، النسائي األذان )674( ، مسلم املساجد ومواضع الصالة )602البخاري األذان ) (2) 

 ( . 1253، الدارمي الصالة )
( 5/53( ، أمحد )635( ، النسائي األذان )674( ، مسلم املساجد ومواضع الصالة )602البخاري األذان ) (3) 

 ( . 1253، الدارمي الصالة )
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كان األوىل   -كما يف هذا احلديث   -فإذا كانوا متقاربني  (1) {فأقدمهم هجرة أو إسالما

منهما أكربمها؛ فإن تقدمي األكرب مشروع يف كل أمر طلب فيه الرتتيب، إذا مل يكن للصغري 
 .  (2) {كرب كرب} مزيد فضل، لقوله 

وإذا ترتبت الصالة بإمام ومأموم، فإمنا جعل اإلمام ليؤمت به، فإذا كرب: كرب من وراءه، 
وإذا ركع، وسجد، ورفع: تبعه من بعده وينهى عن موافقته يف أفعال الصالة. وأما مسابقته 

لصالة، اإلمام، والتقدم عليه يف ركوع أو سجود، أو خفض أو رفع، فإن ذلك حرام، مبطل ل
فيؤمر املأمومون باالقتداء بإمامهم، وينهون عن املوافقة واملسابقة والتخلف الكثري، فإن كانوا 
اثنني فأكثر فاألفضل: أن يصفوا خلفه، وجيوز عن ميينه، أو عن جانبيه، والرجل الواحد 
يصف عن ميني اإلمام، واملرأة خلف الرجل، أو الرجال، وتقف وحدها، إال إذا كان معها 
نساء فيكن كالرجال يف وجوب املصافة، وإن وقف الرجل الواحد خلف اإلمام أو خلف 

 الصف لغري عذر بطلت صالته. 
وعلى اإلمام حتصيل مقصود اإلمامة من اجلهر بالتكبري يف االنتقاالت والتسميع، ومن 

 مع اإلمتام. اجلهر يف القراءة اجلهرية، وعليه مراعاة املأمومني يف التقدم والتأخر، والتخفيف 
 {صلوا كما رأيتموين أصلي}قوله:  -وهي األوىل يف هذا احلديث  -اجلملة الثالثة: 

داء بالقول والفعل، كما فعل ذلك يف احلج، حيث كان يقوم بأ وهذا تعليم منه  (3)
ما كان وهذه اجلملة تأيت على مجيع  (4) {خذوا عين مناسككم}املناسك ويقول للناس: 

                                           
( ، أبو داود 780( ، النسائي اإلمامة )235( ، الرتمذي الصالة )673ة )مسلم املساجد ومواضع الصال (1) 

 ( . 4/121( ، أمحد )980( ، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها )582الصالة )
( ، الرتمذي الديات 1669( ، مسلم القسامة واحملاربني والقصاص والديات )3002البخاري اجلزية ) (2) 
 ( . 2677( ، ابن ماجه الديات )4521( ، أبو داود الديات )4715) ( ، النسائي القسامة1422)
( ، الدارمي الصالة 635( ، النسائي األذان )674( ، مسلم املساجد ومواضع الصالة )605البخاري األذان ) (3) 
(1253 . ) 
 ( . 3062النسائي مناسك احلج ) (4) 
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  يفعله ويقوله ويأمر به يف الصالة، وذلك بأن يستكمل العبد مجيع شروط الصالة )
نة بقلبه، ويقول " اهلل أكرب " كيفيتها (، مث يقوم إىل صالته ويستقبل القبلة، ناويا الصالة املعي

من أنواع االستفتاحات والتعوذات، ويقرأ " بسم  مث يستفتح، ويتعوذ مبا ثبت عن النيب 
اهلل الرمحن الرحيم " مث يقرأ الفاحتة، وسورة طويلة يف صالة الفجر، وقصرية يف صالة املغرب، 

كبيه يف ركوعه ويف رفعه منه وبني ذلك يف بقية الصلوات، مث يركع مكربا رافعا يديه حذو من
يف كل ركعة، وعند تكبرية اإلحرام، وإذا قام من التشهد األول على الصحيح يف الصالة 
الرباعية والثالثية، ويقول " سبحان ريب العظيم " مرة واجبة، وأقل الكمال: ثالث مرات، 

إماما  -ال فأكثر، وكذلك تسبيح السجود قول: " سبحان ريب األعلى " مث يرفع رأسه قائ
: " مسع اهلل ملن محده، ربنا ولك احلمد، محدا كثريا طيبا مباركا فيه " وكذلك -ومنفردا 

املأموم، إال أنه ال يقول: " مسع اهلل ملن محده " مث يكرب ويسجد على سبعة أعضاء: القدمني، 
ذراعيه  والركبتني، والكفني، واجلبهة، مع األنف، وميكنها من األرض، وجيافيها، وال يبسط

انبساط الكلب، مث يرفع مكربا، وجيلس مفرتشا جالسا على رجله اليسرى، ناصبا رجله 
اليمىن، موجها أصابعها إىل القبلة، والصالة جلوسها كله افرتاش، إال يف التشهد األخري، فإنه 
ينبغي له أن يتورك فيقعد على األرض، وخيرج رجله اليسرى عن ميينه، ويقول بني السجدتني: 

رب اغفر يل وارمحين واهدين وارزقين واجربين " مث يسجد الثانية كاألوىل، وهكذا يفعل يف   "
كل ركعة، وعليه أن يطمئن يف كل رفع وخفض، وركوع وسجود وقيام وقعود، مث يتشهد 
فيقول: " التحيات هلل، والصلوات والطيبات، السالم عليك أيها النيب ورمحة اهلل وبركاته، 

على عباد اهلل الصاحلني، أشهد أن ال إله إال اهلل، وأشهد أن حممدا عبده السالم علينا و 
ورسوله " هذا التشهد األول، مث يقوم، إن كانت رباعية أو ثالثية، ويصلي بقيتها بالفاحتة 
وحدها، وإن كان يف التشهد الذي يليه السالم قال: " اللهم صل على حممد وعلى آل حممد  

، إنك محيد جميد، وبارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت كما صليت على آل إبراهيم
على آل إبراهيم، إنك محيد جميد، اللهم إين أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القرب، 
ومن فتنة احمليا واملمات، ومن فتنة املسيح الدجال " ويدعو مبا أحب، مث يسلم، ويذكر اهلل مبا 
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لصالة من فعله وقوله وتعليمه وإرشاده داخل يف قوله: يف ا ورد، فجميع الوارد عن النيب 
 وهو مأمور به، أمر إجياب أو استحباب حبسب الداللة.  (1) {صلوا كما رأيتموين أصلي}

وال جهال، وال عمدا قيل له: ركن، كتكبرية فما كان من أجزائها ال يسقط سهوا 
اإلحرام، وقراءة الفاحتة، والتشهد األخري، والسالم، وكالقيام، والركوع، والسجود، واالعتدال 

 عنها. 
وما كان يسقط سهوا وجيربه سجود السهو قيل له: واجب، كالتشهد األول، واجللوس 

 ملن محده " لإلمام واملنفرد، وقول: " ربنا له، والتكبريات غري تكبرية اإلحرام، وقول " مسع اهلل
ولك احلمد " لكل مصل، وقول: " سبحان ريب العظيم " مرة يف الركوع، و " سبحان ريب 

 األعلى " مرة يف السجود، وقول: " رب اغفر يل " بني السجدتني. 
وما سوى ذلك، فإنه من مكمالهتا ومستحباهتا، وخصوصا روح الصالة ولبها، وهو 

القلب فيها، وتدبر ما يقوله من قراءة، وذكر ودعاء، وما يفعله من قيام وقعود،  حضور
 وركوع وسجود، واخلضوع هلل، واخلشوع فيها هلل. 

يف الصالة، كالضحك، والكالم،  ومما يدخل يف ذلك: جتنب ما هنى عنه الرسول 
وطها وأركاهنا وواجباهتا، وكثرة احلركة املتتابعة لغري ضرورة، فإن الصالة ال تتم إال بوجود شر 

 وانتفاء مبطالهتا اليت ترجع إىل أمرين: إما إخالل بالزم، أو فعل ممنوع فيها، كالكالم وحنوه. 
 حديث أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من األنبياء قبلي... 

 الحديث السادس والعشرون 
أعطيت مخسا مل يعطهن أحد } قال: قال رسول اهلل  عن جابر بن عبد اهلل 

من األنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسرية شهر، وجعلت يل األرض كلها مسجدا وطهورا، 

                                           
( ، الدارمي الصالة 635( ، النسائي األذان )674صالة )( ، مسلم املساجد ومواضع ال605البخاري األذان ) (1) 
(1253 . ) 
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فأميا رجل من أميت أدركته الصالة فليصل، وأحلت يل الغنائم، ومل حتل ألحد قبلي، وأعطيت 
 متفق عليه.  (1) {ة، وكان النيب يبعث إىل قومه خاصة، وبعثت إىل الناس عامةالشفاع

بفضائل كثرية فاق هبا مجيع األنبياء، فكل خصلة محيدة ترجع إىل  فضل نبينا حممد 
العلوم النافعة، واملعارف الصحيحة، والعمل الصاحل، فلنبينا منها أعالها وأفضلها وأكملها، 

 }يان األنبياء الكرام قال لنبيه: وهلذا ملا ذكر اهلل أع                      

     } (2)  :وهداهم: هو ما كانوا عليه من الفضائل الظاهرة ، [  90. ] األنعام

  والباطنة.
وقد مت ما أمر به، وفاق مجيع اخللق، ولذلك خص اهلل نبينا خبصائص مل يشاركه فيها 

 أحد من األنبياء، منها: هذه اخلمس اليت عادت على أمته بكل خري وبركة ونفع. 
إحداها أنه نصر بالرعب مسرية شهر، وهذا نصر رباين وجند من السماء يعني اهلل به 

فمىت كان عدوه عنه مسافة شهر فأقل، فإنه مرعوب منه، وإذا رسوله وأمته املتبعني هلديه، 
 }أراد اهلل نصر أحد ألقى يف قلوب أعدائه الرعب، قال تعاىل:            

                       } (3)  :وألقى ، [  151] آل عمران

يف قلوب املؤمنني من القوة والثبات، والسكينة والطمأنينة ما هو أعظم أسباب النصر، فاهلل 
تعاىل وعد نبينا وأمته بالنصر العظيم، وأن يعينهم بأسباب أرشدهم إليها، كاالجتماع 

ئتالف، والصرب واالستعداد لألعداء بكل مستطاع من القوة إىل غري ذلك من اإلرشادات واال
 احلكيمة، وساعدهم هبذا النصر، وقد فعل تبارك وتعاىل، كما هو معروف من حال نبينا 

                                           
( ، أمحد 432( ، النسائي الغسل والتيمم )521( ، مسلم املساجد ومواضع الصالة )427البخاري الصالة ) (1) 
 ( . 1389( ، الدارمي الصالة )3/304)
 .  90سورة األنعام آية :  (2) 
 .  151سورة آل عمران آية :  (3) 
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واملتبعني له من خلفائه الراشدين وامللوك الصاحلني، مت هلم من النصر والعز العظيم يف أسرع 
 م لغريهم. وقت ما مل يت

وحقق ذلك بقوله:  (1) {وجعلت يل األرض كلها مسجدا وطهورا}الثانية: قوله: 

فجميع بقاع األرض  (2) {هورهفأينما أدركت أحدا من أميت الصالة فعنده مسجده وط}

مسجد يصلى فيها من غري استثناء إال ما نص الشارع على املنع منه، وقد ثبت النهي عن 
الصالة يف املقربة واحلمام، وأعطان اإلبل، وكذلك املوضع املغصوب والنجس الشرتاط 

 الطهارة لبدن املصلي وثوبه وبقعته. 
العدول إىل التيمم جبميع ما تصاعد على  وكذلك من عدم املاء أو ضره استعماله فله

وجه األرض، سواء الرتاب الذي له غبار أو غريه، كما هو صريح هذا احلديث مع قوله 
 }تعاىل:               } (3)  :[  6. ] املائدة

 فإن الصعيد: كل ما تصاعد على وجه األرض من مجيع أجزائها. ، 
ويدل على أن التيمم على الوجه واليدين ينوب مناب طهارة املاء، ويفعل به من الصالة 

لرتاب مناب املاء والطواف ومس املصحف وغري ذلك ما يفعل بطهارة املاء. والشارع أناب ا
عند تعذر استعماله، فيدل ذلك على أنه إذا تطهر بالرتاب ومل ينتقض وضوءه مل يبطل تيممه 
خبروج الوقت وال بدخوله، وأنه إذا نوى التيمم للنفل استباح الفرض كطهارة املاء، وأن 

 حكمه حكم املاء يف كل األحكام يف حالة التعذر. 

                                           
( ، أمحد 432( ، النسائي الغسل والتيمم )521( ، مسلم املساجد ومواضع الصالة )328البخاري التيمم ) (1) 
 ( . 1389( ، الدارمي الصالة )3/304)
 ( . 5/248أمحد ) (2) 
 .  6سورة املائدة آية :  (3) 
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وذلك لكرامته على ربه،  (1) {وأحلت يل الغنائم، ومل حتل ألحد قبلي}الثالثة: قوله: 

وكرامة أمته وفضلهم، وكمال إخالصهم، فأحلها هلم، ومل ينقص من أجر جهادهم شيئا، 
دين والدنيا وحصل هبا هلذه األمة من سعة األرزاق، وكثرة اخلريات، واالستعانة على أمور ال

أما من قبلنا من  (2) {وجعل رزقي حتت ظل رحمي} شيء ال ميكن عده، وهلذا قال 

األمم، فإن جهادهم قليل بالنسبة هلذه األمة، وهم دون هذه األمة بقوة اإلميان واإلخالص، 
 بإخالصهم، واهلل أعلم.  فمن رمحته هبم أنه منعهم من الغنائم؛ لئال خيل

وهي الشفاعة العظمى اليت يعتذر عنها كبار  (3) {وأعطيت الشفاعة}الرابعة: قوله: 

فيشفعه اهلل يف اخللق، وحيصل له املقام احملمود الذي  الرسل، وينتدب هلا خامتهم حممد 
اوات واألرض، وتنال أمته من هذه الشفاعة احلظ حيمده فيه األولون واآلخرون، وأهل السم

  األوفر، والنصيب األكمل، ويشفع هلم شفاعة خاصة، فيشفعه اهلل تعاىل، وقد قال
 -إن شاء اهلل  -ميت فهي نائلة لكل نيب دعوة قد تعجلها، وقد خبأت دعويت شفاعة أل}

أسعد الناس بشفاعيت: من قال ال إله إال اهلل }، وقال:  (4) {من مات ال يشرك باهلل شيئا

 .  (5) {خالصا من قلبه

                                           
( ، الدارمي الصالة 3/304( ، أمحد )521( ، مسلم املساجد ومواضع الصالة )328البخاري التيمم ) (1) 
(1389 . ) 
 ( . 2/50أمحد ) (2) 
( ، 432( ، النسائي الغسل والتيمم )521( ، مسلم املساجد ومواضع الصالة )328البخاري التيمم ) (3) 

 ( . 1389الدارمي الصالة )
هد ( ، ابن ماجه الز 3602( ، الرتمذي الدعوات )199( ، مسلم اإلميان )5945البخاري الدعوات ) (4) 
 ( . 2805( ، الدارمي الرقاق )492( ، مالك النداء للصالة )2/426( ، أمحد )4307)
 ( . 2/373( ، أمحد )99البخاري العلم ) (5) 
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يبعث إىل قومه خاصة، }أي: جنس األنبياء  (1) {وكان النيب}اخلامسة: قوله: 

وذلك لكمال شريعته وعمومها وسعتها، واشتماهلا على  (2) {وبعثت إىل الناس عامة

هبا، وقد أسست للبشر  الصالح املطلق، وأهنا صاحلة لكل زمان ومكان، وال يتم الصالح إال
 أصوال عظيمة، مىت اعتربوها صلحت هلم دنياهم كما صلح هلم دينهم. 

 بثالث صيام ثالثة أيام من كل شهر...  حديث أوصاني خليلي 
 الحديث السابع والعشرون 

بثالث: صيام ثالثة أيام من كل شهر،  أوصاين خليلي }قال:  عن أيب هريرة 

 متفق عليه.  (3) {وركعيت الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام

وخطابه لواحد من أمته خطاب لألمة كلها، ما مل يدل دليل على  وصيته 
 اخلصوصية. 

 فهذه الوصايا الثالث، من آكد نوافل الصالة والصيام. 
الثة أيام من كل شهر، فإنه يعدل صيام السنة؛ ألن احلسنة بعشر أمثاهلا، أما صيام ث

وصيام الثالث من كل شهر يعدل صيام الشهر كله. والشريعة مبناها على اليسر والسهولة، 
وجانب الفضل فيها غالب، وهذا العمل يسري على من يسره اهلل عليه، ال يشق على 

ماته، ومع ذلك ففيه هذا الفضل العظيم؛ ألن العمل  اإلنسان وال مينعه القيام بشيء من مه
كلما كان أطوع للرب وأنفع للعبد، كان أفضل مما ليس كذلك، وقد ثبت احلث على 

 ختصيص ستة من شوال، وصيام يوم عرفة، والتاسع والعاشر من احملرم، واالثنني واخلميس. 

                                           
( ، أمحد 432( ، النسائي الغسل والتيمم )521( ، مسلم املساجد ومواضع الصالة )328البخاري التيمم ) (1) 
 ( . 1389( ، الدارمي الصالة )3/304)
( ، أمحد 432( ، النسائي الغسل والتيمم )521( ، مسلم املساجد ومواضع الصالة )328البخاري التيمم ) (2) 
 ( . 1389( ، الدارمي الصالة )3/304)
( ، النسائي قيام 760( ، الرتمذي الصوم )721( ، مسلم صالة املسافرين وقصرها )1880البخاري الصوم ) (3) 

 ( . 1745( ، الدارمي الصوم )2/505( ، أمحد )1432أبو داود الصالة ) ( ،1678الليل وتطوع النهار )
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ا، واختلف العلماء وأما صالة الضحى: فإنه قد تكاثرت األحاديث الصحيحة يف فضله
يف استحباب مداومتها، أو أن يغب هبا اإلنسان، والصحيح: أنه تستحب املداومة عليها هلذا 
احلديث وغريه إال ملن له عادة من صالة الليل، فإذا تركها أحيانا فال بأس، وقد أخرب رسول 

أنه يصبح على كل آدمي كل يوم ثالمثائة وستون صدقة، فكل تسبيحة صدقة، } اهلل 

وكل حتميدة صدقة، وكل تكبرية صدقة، وأمر باملعروف صدقة، وهني عن املنكر صدقة، 
قال العلماء: أقل صالة الضحى ركعتان،  (1) {وجيزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى

 ، ووقتها ) صالة الضحى ( من ارتفاع الشمس قيد رمح إىل قبيل الزوال. وأكثرها مثان
وداوم  وأما الوتر ) حكمه وعدد ركعاته (: فإنه سنة مؤكدة، حث عليه رسول اهلل 

 عليه حضرا وسفرا. 
وأقله ركعة واحدة، وإن شاء بثالث، أو مخس، أو سبع، أو تسع، أو إحدى عشرة 

 احد، وأن يسلم من كل ركعتني. ركعة، وله أن يسردها بسالم و 
ووقت الوتر من صالة العشاء اآلخرة إىل طلوع الفجر واألفضل آخر الليل ملن طمع أن 

 يقوم آخره، وإال أوتر أوله كما يف هذا احلديث. 
 حديث إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إال غلبه... 

 الحديث الثامن والعشرون 
إن الدين يسر. ولن يشاد الدين أحد إال } هلل قال: قال رسول ا عن أيب هريرة 

متفق  (2) {غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة، وشيء من الدجلة

 .  (3) {والقصد القصد تبلغوا}عليه. ويف لفظ 

                                           
 ( . 1286( ، أبو داود الصالة )720مسلم صالة املسافرين وقصرها ) (1) 
 ( . 5034( ، النسائي اإلميان وشرائعه )39البخاري اإلميان ) (2) 
 ( . 2/514( ، أمحد )6098البخاري الرقاق ) (3) 
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  ما أعظم هذا احلديث، وأمجعه للخري والوصايا النافعة، واألصول اجلامعة، فقد أسس
أي ميسر مسهل يف عقائده  (1) {إن الدين يسر}يف أوله هذا األصل الكبري، فقال: 

وأخالقه وأعماله، ويف أفعاله وتروكه، فإن عقائده اليت ترجع إىل اإلميان باهلل ومالئكته وكتبه 
ورسله واليوم اآلخر والقدر خريه وشره: هي العقائد الصحيحة اليت تطمئن هلا القلوب، 

خالق، وأصلح وتوصل مقتديها إىل أجل غاية وأفضل مطلوب، وأخالقه وأعماله أكمل األ
األعمال، هبا صالح الدين والدنيا واآلخرة، وبفواهتا يفوت الصالح كله، وهي كلها ميسرة 
مسهلة، كل مكلف يرى نفسه قادرا عليها ال تشق عليه، وال تكلفه، عقائده صحيحة 

 بسيطة، تقبلها العقول السليمة، والفطر املستقيمة، وفرائضه أسهل شيء. 
هنا تتكرر كل يوم وليلة مخس مرات يف أوقات مناسبة هلا. ومتم أما الصلوات اخلمس: فإ

اللطيف اخلبري سهولتها بإجياب اجلماعة واالجتماع هلا، فإن االجتماع يف العبادات من 
املنشطات واملسهالت هلا، ورتب عليها من خري الدين وصالح اإلميان، وثواب اهلل العاجل 

مد اهلل على فرضه هلا على العباد، إذ ال غىن واآلجل ما يوجب للمؤمن أن يستحليها، وحي
 هلم عنها. 

وأما الزكاة: فإهنا ال جتب على فقري ليس عنده نصاب زكوي. وإمنا جتب على األغنياء 
تتميما لدينهم وإسالمهم، وتنمية ألمواهلم وأخالقهم، ودفعا لآلفات عنهم وعن أمواهلم، 

وقياما ملصاحلهم الكلية. وهي مع ذلك جزء  وتطهريا هلم من السيئات، ومواساة حملاوجيهم،
 يسري جدا بالنسبة إىل ما أعطاهم اهلل من املال والرزق. 

وأما الصيام: فإن املفروض شهر واحد من كل عام، جيتمع فيه املسلمون كلهم، فيرتكون 
يف النهار، ويعوضهم اهلل عن ذلك من  -من طعام وشراب ونكاح  -فيه شهواهتم األصلية 

إحسانه تتميم دينهم وإمياهنم، وزيادة كماهلم، وأجره العظيم، وبره العميم، وغري ذلك فضله و 

                                           
 ( . 5034( ، النسائي اإلميان وشرائعه )39ان )البخاري اإلمي (1) 
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مما رتبه على الصيام من اخلري الكثري، ويكون سببا حلصول التقوى اليت ترجع إىل فعل اخلريات  
 كلها، وترك املنكرات. 

وفيه من املنافع  وأما احلج: فإن اهلل مل يفرضه إال على املستطيع، ويف العمر مرة واحدة،
الكثرية الدينية والدنيوية ما ال ميكن تعداده وقد فصلنا مصاحل احلج ومنافعه يف حمل آخر. 

 }قال تعاىل:       } (1)  :دينية ودنيوية. أي: ، [  28] احلج 

مث بعد ذلك بقية شرائع اإلسالم اليت هي يف غاية السهولة الراجعة ألداء حق اهلل وحق 
 }عباده، فهي يف نفسها ميسرة. قال تعاىل:                      

    } (2)  :[  185] البقرة . 

ومع ذلك إذا عرض للعبد عارض مرض أو سفر أو غريمها، رتب على ذلك من 
 التخفيفات، وسقوط بعض الواجبات، أو صفاهتا وهيئتها ما هو معروف. 

فرض ونفل،  مث إذا نظر العبد إىل األعمال املوظفة على العباد يف اليوم والليلة املتنوعة من
رأى   وصالة وصيام وصدقة وغريها، وأراد أن يقتدي فيها بأكمل اخللق وإمامهم حممد

ذلك غري شاق عليه، وال مانع له عن مصاحل دنياه، بل يتمكن معه من أداء احلقوق كلها: 
حق اهلل وحق النفس، وحق األهل واألصحاب، وحق كل من له حق على اإلنسان برفق 

وال مبا علمه لألمة  شدد على نفسه فلم يكتف مبا اكتفى به النيب وسهولة، وأما من 
وأرشدهم إليه، بل غال، وأوغل يف العبادات: فإن الدين يغلبه، وآخر أمره العجز واالنقطاع، 

دين بشدة وغلو، ومل فمن قاوم هذا ال (3) {ولن يشاد الدين أحد إال غلبه}وهلذا قال: 

                                           
 .  28سورة احلج آية :  (1) 
 .  185سورة البقرة آية :  (2) 
 ( . 5034( ، النسائي اإلميان وشرائعه )39البخاري اإلميان ) (3) 
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بالقصد، وحث عليه. فقال:  يقتصد: غلبه الدين، واستحسر ورجع القهقرى. وهلذا أمر 
 .  (1) {والقصد القصد تبلغوا}

بالتسديد واملقاربة، وتقوية النفوس بالبشارة باخلري، وعدم اليأس. فالتسديد:  مث وصى 
اإلنسان القول السديد، ويعمل العمل السديد، ويسلك الطريق الرشيد، وهو أن يقول 

اإلصابة يف أقواله وأفعاله من كل وجه. فإن مل يدرك السداد من كل وجه فليتق اهلل ما 
استطاع، وليقارب الغرض، فمن مل يدرك الصواب كله فليكتف باملقاربة، ومن عجز عن 

 العمل كله فليعمل منه ما يستطيعه. 
 }ويؤخذ من هذا أصل نافع دل عليه أيضا قوله تعاىل:      } (2) 

واملسائل  (3) {إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم} وقوله ، [  16التغابن:  ]

يسروا، وال تعسروا، وبشروا وال }املبنية على هذا األصل ال تنحصر. ويف حديث آخر 

 .  (4) {تنفروا

واستعينوا }النفع. فقال: مث ختم احلديث بوصية خفيفة على النفوس، وهي يف غاية 

وهذه األوقات الثالثة كما أهنا السبب الوحيد  (5) {بالغدوة والروحة، وشيء من الدجلة

لقطع املسافات القريبة والبعيدة يف األسفار احلسية، مع راحة املسافر، وراحة راحلته، ووصوله 
راحة وسهولة، فهي السبب الوحيد لقطع السفر األخروي، وسلوك الصراط املستقيم، والسري ب

إىل اهلل سريا مجيال. فمىت أخذ العامل نفسه، وشغلها باخلري واألعمال الصاحلة املناسبة لوقته 

                                           
 ( . 2/514( ، أمحد )6098البخاري الرقاق ) (1) 
 .  16سورة التغابن آية :  (2) 
( ، 2619( ، النسائي مناسك احلج )1337( ، مسلم احلج )6858صام بالكتاب والسنة )البخاري االعت (3) 

 ( . 2/508( ، أمحد )2ابن ماجه املقدمة )
 ( . 3/209( ، أمحد )1734( ، مسلم اجلهاد والسري )69البخاري العلم ) (4) 
 ( . 2/514( ، أمحد )5034( ، النسائي اإلميان وشرائعه )39البخاري اإلميان ) (5) 
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حصل له من اخلري ومن  -أول هناره وآخر هناره وشيئا من ليله، وخصوصا آخر الليل  -
لصاحلات أكمل حظ، وأوفر نصيب. ونال السعادة والفوز والفالح، ومت له النجاح الباقيات ا

يف راحة وطمأنينة، مع حصول مقاصده الدنيوية، وأغراضه النفسية. وهذا من أكرب األدلة 
على رمحة اهلل بعباده هبذا الدين الذي هو مادة السعادة األبدية، إذ نصبه لعباده، وأوضحه 

له ميسرا سهال، وأعان عليه من كل وجه، ولطف بالعاملني، وحفظهم على ألسنة رسله، وجع
 من القواطع والعوائق. 

 فعلمت هبذا: أنه يؤخذ من هذا احلديث العظيم عدة قواعد. 
 القاعدة األوىل: التيسري الشامل للشريعة على وجه العموم. 

 القاعدة الثانية: املشقة جتلب التيسري وقت حصوهلا. 
 ة: إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم. القاعدة الثالث

 القاعدة الرابعة: تنشيط أهل األعمال، وتبشريهم باخلري والثواب املرتب على األعمال. 
القاعدة اخلامسة: الوصية اجلامعة يف كيفية السري والسلوك إىل اهلل، اليت تغين عن كل 

 شيء وال يغين عنها شيء. 
 ويت جوامع الكلم ونوافعها. فصلوات اهلل وسالمه على من أ

 حديث حق المسلم على المسلم ست 
 الحديث التاسع والعشرون 

حق املسلم على املسلم ست: قيل: ما } قال: قال رسول اهلل  عن أيب هريرة 

؟ قال إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، هن يا رسول اهلل 
 رواه مسلم.  (1) {وإذا عطس فحمد اهلل فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه

هذه احلقوق الستة من قام هبا يف حق املسلمني كان قيامه بغريها أوىل، وحصل له أداء 
 الكثري واألجر العظيم من اهلل.  هذه الواجبات واحلقوق اليت فيها اخلري

                                           
 ( . 2/412( ، أمحد )1938( ، النسائي اجلنائز )2737( ، الرتمذي األدب )2162مسلم السالم ) (1) 
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فإن السالم سبب للمحبة اليت توجب اإلميان  (1) {إذا لقيته فسلم عليه}األوىل: 

والذي نفسي بيده، ال تدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا، } الذي يوجب دخول اجلنة، كما قال 

 (2) {وال تؤمنوا حىت حتابوا، أفال أدلكم على شيء إذا فعلتموه حتاببتم؛ أفشوا السالم بينكم

والسالم من حماسن اإلسالم، فإن كل واحد من املتالقني يدعو لآلخر بالسالمة من الشرور، 
خري، ويتبع ذلك من البشاشة وألفاظ التحية املناسبة ما يوجب وبالرمحة والربكة اجلالبة لكل 

 التآلف واحملبة، ويزيل الوحشة والتقاطع. 
فالسالم حق للمسلم، وعلى املسلم عليه رد التحية مبثلها أو أحسن منها، وخري الناس 

 من بدأهم بالسالم. 
أي: دعاك لدعوة طعام أو شراب فاجرب خاطر أخيك  (3) {إذا دعاك فأجبه}الثانية: 

 الذي أدىل إليك وأكرمك بالدعوة، وأجبه لذلك إال أن يكون لك عذر. 
أي: إذا استشارك يف عمل من  (4) {وإذا استنصحك فانصح له}الثالثة قوله: 

مبا حتبه لنفسك، فإن كان العمل نافعا من كل وجه  األعمال: هل يعمله أم ال ؟ فانصح له
فحثه على فعله، وإن كان مضرا فحذره منه، وإن احتوى على نفع وضرر فاشرح له ذلك 
ووازن بني املصاحل واملفاسد، وكذلك إذا شاورك على معاملة أحد من الناس أو تزوجيه أو 

تعمله لنفسك، وإياك أن تغشه التزوج منه فابذل له حمض نصيحتك، واعمل له من الرأي ما 
 يف شيء من ذلك، فمن غش املسلمني فليس منهم، وقد ترك واجب النصيحة. 

                                           
 ( . 2/372( ، أمحد )1938( ، النسائي اجلنائز )2737( ، الرتمذي األدب )2162مسلم السالم ) (1) 
( ، ابن ماجه املقدمة 5193دب )( ، أبو داود األ2688( ، الرتمذي االستئذان واآلداب )54مسلم اإلميان ) (2) 
 ( . 2/391( ، أمحد )68)
 ( . 2/412( ، أمحد )1938( ، النسائي اجلنائز )2737( ، الرتمذي األدب )2162مسلم السالم ) (3) 
 ( . 2/412( ، أمحد )1938( ، النسائي اجلنائز )2737( ، الرتمذي األدب )2162مسلم السالم ) (4) 
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وهذه النصيحة واجبة مطلقا، ولكنها تتأكد إذا استنصحك وطلب منك الرأي النافع، 
مبا  (1) {الدين النصيحة}وهلذا قيده يف هذه احلالة اليت تتأكد، وقد تقدم شرح احلديث 

 يغين عن إعادة الكالم. 
وذلك أن العطاس نعمة من اهلل،  (2) {وإذا عطس فحمد اهلل فشمته}الرابعة قوله: 

بدن اإلنسان، يسر اهلل هلا منفذا خترج منه فيسرتيح خلروج هذه الريح احملتقنة يف أجزاء 
العاطس، فشرع له أن حيمد اهلل على هذه النعمة، وشرع ألخيه أن يقول له: " يرمحك اهلل 
وأمره أن جييبه بقوله: " يهديكم اهلل ويصلح بالكم " فمن مل حيمد اهلل مل يستحق التشميت، 

النعمتني: نعمة احلمد هلل، ونعمة دعاء أخيه  وال يلومن إال نفسه، فهو الذي فوت على نفسه
 له املرتب على احلمد. 

عيادة املريض من حقوق املسلم، وخصوصا  (3) {وإذا مرض فعده}اخلامسة قوله: 

من له حق عليك متأكد، كالقريب والصاحب وحنومها، وهي من أفضل األعمال الصاحلة، 
ه املسلم مل يزل خيوض الرمحة، فإذا جلس عنده غمرته الرمحة، ومن عاده أول ومن عاد أخا

النهار صلت عليه املالئكة حىت ميسي، ومن عاده آخر النهار صلت عليه املالئكة حىت 
يصبح، وينبغي للعائد أن يدعو له بالشفاء، وينفس له، ويشرح خاطره بالبشارة بالعافية، 

هلل والوصية النافعة، وال يطيل عنده اجللوس، بل مبقدار العيادة، إال ويذكره التوبة واإلنابة إىل ا
 أن يؤثر املريض كثرة تردده وكثرة جلوسه عنده، فلكل مقام مقال. 

                                           
 ( . 4/102( ، أمحد )4944( ، أبو داود األدب )4197، النسائي البيعة )( 55مسلم اإلميان ) (1) 
 ( . 2/372( ، أمحد )1938( ، النسائي اجلنائز )2737( ، الرتمذي األدب )2162مسلم السالم ) (2) 
( 1938( ، النسائي اجلنائز )2737( ، الرتمذي األدب )2162( ، مسلم السالم )1183البخاري اجلنائز ) (3) 

 ( . 2/412( ، أمحد )1435( ، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز )5030بو داود األدب )، أ
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فإن من تبع جنازة حىت يصلي عليها فله  (1) {وإذا مات فاتبعه}. السادسة قوله: 

فإن تبعها حىت تدفن فله قرياطان، واتباع اجلنازة فيه حق هلل، وحق  (2)قرياط من األجر 
 للميت، وحق ألقاربه األحياء. 

 حديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما 
 الحديث الثالثون 

إذا مرض العبد أو سافر كتب } قال: قال رسول اهلل  عن أيب موسى األشعري 

 رواه البخاري.  (3) {له ما كان يعمل صحيحا مقيما

هذا من أكرب منن اهلل على عباده املؤمنني: أن أعماهلم املستمرة املعتادة إذا قطعهم عنها 
انع لفعلوها، مرض أو سفر كتبت هلم كلها كاملة؛ ألن اهلل يعلم منهم أنه لوال ذلك امل

فيعطيهم تعاىل بنياهتم مثل أجور العاملني مع أجر املرض اخلاص، ومع ما حيصل به من 
القيام بوظيفة الصرب، أو ما هو أكمل من ذلك من الرضى والشكر، ومن اخلضوع هلل 
واالنكسار له، ومع ما يفعله املسافر من أعمال رمبا ال يفعلها يف احلضر: من تعليم، أو 

إرشاد إىل مصلحة دينية أو دنيوية، وخصوصا يف األسفار اخلريية، كاجلهاد،  نصيحة، أو
 واحلج والعمرة، وحنوها. 

ويدخل يف هذا احلديث: أن من فعل العبادة على وجه ناقص وهو يعجز عن فعلها على 
الوجه األكمل، فإن اهلل يكمل له بنيته ما كان يفعله لو قدر عليه، فإن العجز عن مكمالت 

 دات نوع مرض، واهلل أعلم. العبا

                                           
( 1938( ، النسائي اجلنائز )2737( ، الرتمذي األدب )2162( ، مسلم السالم )1183البخاري اجلنائز ) (1) 

 ( . 2/372( ، أمحد )1435( ، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز )5030، أبو داود األدب )
 ي: نصيب . أ (2) 
 ( . 4/410( ، أمحد )3091( ، أبو داود اجلنائز )2834البخاري اجلهاد والسري ) (3) 
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ومن كان من نيته عمل خري، ولكنه اشتغل بعمل آخر أفضل منه، وال ميكنه اجلمع بني 
األمرين: فهو أوىل أن يكتب له ذلك العمل الذي منعه منه عمل أفضل منه، بل لو اشتغل 

 بنظريه، وفضل اهلل تعاىل عظيم. 
 حديث أسرعوا بالجنازة... 

 ثون الحديث الحادي والثال
أسرعوا باجلنازة، فإن تك صاحلة فخري } قال: قال رسول اهلل  عن أيب هريرة 

 متفق عليه.  (1) {تقدموهنا إليه، وإن تك غري ذلك، فشر تضعونه عن رقابكم

 ائل أصولية وفروعية. هذا احلديث حمتو على مس
، يشمل اإلسراع بتغسيلها وتكفينها ومحلها ودفنها (  (2) {أسرعوا باجلنازة} فقوله 

من هذا  ومجيع متعلقات التجهيز، وهلذا كانت هذه األمور من فروض الكفاية، ويستثىن
اإلسراع إذا كان التأخري فيه مصلحة راجحة، كأن ميوت بغتة، فيتعني تأخريه حىت يتحقق 
موته؛ لئال يكون قد أصابته سكتة، وينبغي أيضا تأخريه لكثرة اجلمع، أو حلضور من له حق 
عليه من قريب وحنوه، وقد علل ذلك مبنفعة امليت لتقدميه ملا هو خري له من النعيم، أو 

 ة احلي بالسرعة يف اإلبعاد عن الشر. ملصلح
وإذا كان هذا مأمورا به يف أمور جتهيزه، فمن باب أوىل اإلسراع يف إبراء ذمته من ديون 

 وحقوق عليه، فإنه إىل ذلك أحوج. 

                                           
( ، 1910( ، النسائي اجلنائز )1015( ، الرتمذي اجلنائز )944( ، مسلم اجلنائز )1252البخاري اجلنائز ) (1) 

( 574( ، مالك اجلنائز )2/240) ( ، أمحد1477( ، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز )3181أبو داود اجلنائز )
 . 
( ، 1910( ، النسائي اجلنائز )1015( ، الرتمذي اجلنائز )944( ، مسلم اجلنائز )1252البخاري اجلنائز ) (2) 

( 574( ، مالك اجلنائز )2/240( ، أمحد )1477( ، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز )3181أبو داود اجلنائز )
 . 
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وفيه: احلث على االهتمام بشأن أخيك املسلم حيا وميتا، وباإلسراع إىل ما فيه خري له 
: احلث على البعد عن أسباب الشر، ومباعدة اجملرمني، حىت يف يف دينه ودنياه، كما أن فيه

 احلالة اليت يبتلى اإلنسان فيها مبباشرهتم. 
وعذابه، وقد تواترت بذلك األحاديث عن النيب  (1)ويف هذا احلديث: إثبات نعيم الربزخ 

 قربه  وأن مبتدأ ذلك وضعه يف قربه إذا مت دفنه، وهلذا يشرع يف هذه احلال الوقوف على
 والدعاء له، واالستغفار، وسؤال اهلل له الثبات. 

ويف هذا أيضا: التنبيه على أسباب نعيم الربزخ وعذابه، وأن أسباب النعيم الصالح، 
والصالح كلمة جامعة حتتوي على تصديق اهلل ورسوله،  (2) {فإن كانت صاحلة}لقوله: 

وله، فهو تصديق اخلرب، وامتثال األمر، واجتناب النهي، وأن العذاب سببه وطاعة اهلل ورس
اإلخالل بالصالح: إما لشك يف الدين، أو اجرتاء على احملارم، أو لرتك شيء من الواجبات 
والفرائض، ومجيع األسباب املفصلة يف األحاديث واآلثار ترجع إىل ذلك، ولذلك قال تعاىل: 

{                   } (3)  :[. كذب  16، 15. ] الليل

 اخلرب، وتوىل عن األمر. 

                                           
 موت اإلنسان وبعثه . الربزخ: هو ما بني  (1) 
 ( . 3/41( ، أمحد )1909( ، النسائي اجلنائز )1251البخاري اجلنائز ) (2) 
 .  16،    15سورة الليل آية :  (3) 
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 حديث ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة 
 الحديث الثاني والثالثون 

ليس فيما دون مخسة أوسق من } قال: قال رسول اهلل  عن أيب سعيد اخلدري 

التمر صدقة، وليس فيما دون مخس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون مخس ذود 
 متفق عليه.  (1) {صدقة

الغالبة، واليت جتب فيها الزكاة: اشتمل هذا احلديث على حتديد أنصبة األموال الزكوية 
 احلبوب، والثمار واملواشي من األنعام الثالثة والنقود، وما يتفرع عنها من عروض التجارة. 

أما زكاة احلبوب والثمار: فإن نص هذا احلديث أن نصاهبا مخسة أوسق، فما دون ذلك 
ق ثالمثائة صاع، فتكون اخلمسة األوس ال زكاة فيه، والوسق: ستون صاعا بصاع النيب 

فمن بلغت حبوب زرعه أو مغل مثره هذا املقدار فأكثر: فعليه زكاته فيما سقي مبؤونة نصف 
 العشر، وفيما سقي بغري مؤونة العشر. 

وأما زكاة املواشي، فليس فيما دون مخس من اإلبل شيء. فإذا بلغت مخسا: ففيها شاة، 
بنت خماض، وهي اليت مت هلا سنة، ويف مث يف كل مخس شاة، إىل مخس وعشرين: فتجب فيها 

ست وثالثني: بنت لبون، هلا سنتان، ويف ست وأربعني: حقة، هلا ثالث سنني، ويف إحدى 
وستني جذعة، هلا أربع سنني، ويف ست وسبعني: بنتا لبون، ويف إحدى وتسعني: حقتان، 

 ة. فإذا زادت على عشرين ومائة: ففي كل أربعني بنت لبون، ويف كل مخسني حق
وأما نصاب البقر، فالثالثون فيها تبيع أو تبيعة، له سنة، ويف أربعني مسنة، هلا سنتان، 

 مث يف كل ثالثني تبيع، ويف كل أربعني مسنة. 

                                           
( ، أبو 2476( ، النسائي الزكاة )626( ، الرتمذي الزكاة )979( ، مسلم الزكاة )1390البخاري الزكاة ) (1) 

( ، الدارمي الزكاة 576( ، مالك الزكاة )3/60( ، أمحد )1793الزكاة )( ، ابن ماجه 1558داود الزكاة )
(1633 . ) 
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وأما نصاب الغنم، فأقله أربعون، وفيها شاة، ويف إحدى وعشرين ومائة: شاتان، ويف 
بني الفرضني يقال له: " وقص " يف مائتني وواحدة: ثالث شياه، مث يف كل مائة: شاة، وما 

 املواشي خاصة، ال شيء فيه، بل هو عفو. 
وأما بقية احليوانات، كاخليل والبغال واحلمري وغريها، فليس فيه زكاة، إال إذا أعد للبيع 

 والشراء. 
وأما نصاب النقود من الفضة، فأقله مخس أواق، واألوقية أربعون درمها، فمىت بلغت 

، ففيه ربع العشر وكذلك ما تفرع عن النقدين من عروض التجارة، وهو كل عنده مائيت درهم
ما أعد للبيع والشراء ألجل املكسب والربح فيقوم إذا حال احلول بقيمة النقود، وخيرج عنه 
ربع العشر، وال بد يف مجيعها من متام احلول، إال احلبوب والثمار، فإهنا خترج زكاهتا وقت 

 }ل تعاىل: قا (1)احلصاد واجلذاذ        } (2) [ .  :141األنعام  ]. 

 فهذه أصناف األموال اليت جتب فيها الزكاة. 
  }وأما مصرفها: فلألصناف الثمانية املذكورين يف قوله تعاىل:              

                                       

           } (3)  :[.  60] التوبة 

 حديث ومن يستعفف يعفه اهلل 
 الحديث الثالث والثالثون 

ومن يستعفف يعفه اهلل، ومن يستغن } قال: قال رسول اهلل  عن أيب سعيد 

متفق  (1) {يغنه اهلل، ومن يتصرب يصربه اهلل، وما أعطي أحد عطاء خريا وأوسع من الصرب

 عليه. 
                                           

 احلصاد للزرع وجذاذ الثمر .  (1) 
 .  141سورة األنعام آية :  (2) 
 .  60سورة التوبة آية :  (3) 
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 هذا احلديث اشتمل على أربع مجل جامعة نافعة. 
 .  (2) {ومن يستعفف يعفه اهلل}إحداها: قوله: 

 .  (3) {ومن يستغن يغنه اهلل}والثانية: قوله: 

وهاتان اجلملتان متالزمتان، فإن كمال العبد يف إخالصه هلل رغبة ورهبة وتعلقا به دون 
املخلوقني. فعليه أن يسعى لتحقيق هذا الكمال، ويعمل كل سبب يوصله إىل ذلك، حىت 

دا هلل حقا حرا من رق املخلوقني، وذلك بأن جياهد نفسه على أمرين: انصرافها عن يكون عب
التعلق باملخلوقني باالستعفاف عما يف أيديهم، فال يطلبه مبقاله وال بلسان حاله، وهلذا قال 

  :ما أتاك من هذا املال وأنت غري مشرف وال سائل فخذه، وما ال فال تتبعه }لعمر

فقطع اإلشراف يف القلب والسؤال باللسان، تعففا وترفعا عن منن اخللق، وعن  (4) {نفسك

 تعلق القلب هبم، سبب قوي حلصول العفة. 
والثقة بكفايته، فإنه ومتام ذلك: أن جياهد نفسه على األمر الثاين: وهو االستغناء باهلل 

من يتوكل على اهلل فهو حسبه، وهذا هو املقصود، واألول وسيلة إىل هذا، فإن من استعف 
عما يف أيدي الناس وعما يناله منهم، أوجب له ذلك أن يقوى تعلقه باهلل، ورجاؤه وطمعه 

إن ظن  يف فضل اهلل وإحسانه، وحيسن ظنه وثقته بربه، واهلل تعاىل عند حسن ظن عبده به،
خريا فله، وإن ظن غريه فله، وكل واحد من األمرين ميد اآلخر فيقويه، فكلما قوي تعلقه باهلل 

 ضعف تعلقه باملخلوقني وبالعكس. 

                                                                                                                         
( 2588لزكاة )( ، النسائي ا2024( ، الرتمذي الرب والصلة )1053( ، مسلم الزكاة )1400البخاري الزكاة ) (1) 

 ( . 1646( ، الدارمي الزكاة )1880( ، مالك اجلامع )3/12( ، أمحد )1644، أبو داود الزكاة )
 ( . 3/403( ، أمحد )1361البخاري الزكاة ) (2) 
 ( . 1361البخاري الزكاة ) (3) 
( ، 1647د الزكاة )( ، أبو داو 2607( ، النسائي الزكاة )1045( ، مسلم الزكاة )1404البخاري الزكاة ) (4) 

 ( . 1647( ، الدارمي الزكاة )1/17أمحد )
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فجمع  (1) {اللهم إين أسألك اهلدى والتقى، والعفاف والغىن} ومن دعاء النيب 

اخلري كله يف هذا الدعاء، فاهلدى: هو العلم النافع، والتقى: هو العمل الصاحل، وترك 
 احملرمات كلها، هذا صالح الدين. 

ومتام ذلك بصالح القلب، وطمأنينته بالعفاف عن اخللق، والغىن باهلل، ومن كان غنيا 
عرض، إمنا الغىن غىن القلب، باهلل فهو الغين حقا، وإن قلت حواصله، فليس الغىن عن كثرة ال

 وبالعفاف والغىن يتم للعبد احلياة الطيبة، والنعيم الدنيوي، والقناعة مبا آتاه اهلل. 
 .  (2) {ومن يتصرب يصربه اهلل}والثالثة قوله: 

أفضل العطاء وأوسعه  مث ذكر يف اجلملة الرابعة: أن الصرب إذا أعطاه اهلل العبد فهو
 }وأعظمه، إعانة على األمور، قال تعاىل:           } (3)  :البقرة [ .

 [. أي: على أموركم كلها.  45
 {ومن يتصرب}جماهدة للنفس ومترينها، فلهذا قال: والصرب كسائر األخالق حيتاج إىل 

ويعينه، وإمنا كان الصرب أعظم العطايا،  (5) {يصربه اهلل}أي: جياهد نفسه على الصرب  (4)

واله حتتاج إىل صرب، فإنه حيتاج إىل ألنه يتعلق جبميع أمور العبد وكماالته، وكل حالة من أح
الصرب على طاعة اهلل، حىت يقوم هبا ويؤديها، وإىل صرب عن معصية اهلل حىت يرتكها هلل، وإىل 

                                           
( 3832( ، ابن ماجه الدعاء )3489( ، الرتمذي الدعوات )2721مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ) (1) 

 ( . 1/416، أمحد )
( 2588نسائي الزكاة )( ، ال2024( ، الرتمذي الرب والصلة )1053( ، مسلم الزكاة )1400البخاري الزكاة ) (2) 

 ( . 1646( ، الدارمي الزكاة )1880( ، مالك اجلامع )3/94( ، أمحد )1644، أبو داود الزكاة )
 .  45سورة البقرة آية :  (3) 
( 2588( ، النسائي الزكاة )2024( ، الرتمذي الرب والصلة )1053( ، مسلم الزكاة )1400البخاري الزكاة ) (4) 

 ( . 1646( ، الدارمي الزكاة )1880( ، مالك اجلامع )3/94( ، أمحد )1644، أبو داود الزكاة )
( 2588( ، النسائي الزكاة )2024( ، الرتمذي الرب والصلة )1053( ، مسلم الزكاة )1400البخاري الزكاة ) (5) 

 ( . 1646( ، الدارمي الزكاة )1880( ، مالك اجلامع )3/94( ، أمحد )1644، أبو داود الزكاة )
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صرب على أقدار اهلل املؤملة، فال يتسخطها، بل إىل صرب على نعم اهلل وحمبوبات النفس، فال 
يف كل أحواله حيتاج إىل اهلل، فهو  يدع النفس مترح وتفرح الفرح املذموم، بل يشتغل بشكر

 }الصرب وبالصرب ينال الفالح، وهلذا ذكر اهلل أهل اجلنة فقال:               

                                           } (1)  :الرعد [

 }[. وكذلك قوله:  24، 23                       } (2) 

  .[  75الفرقان:  ]
فهم نالوا اجلنة بنعيمها، وأدركوا املنازل بالصرب، ولكن العبد يسأل اهلل العافية من االبتالء 
الذي ال يدري ما عاقبته، مث إذا ورد عليه فوظيفته الصرب. فالعافية هي املطلوبة باألصالة يف 

 يؤمر به عند وجود أسبابه ومتعلقاته، واهلل هو املعني. أمور االبتالء واالمتحان، والصرب 
وقد وعد اهلل الصابرين يف كتابه وعلى لسان رسوله أمورا عالية جليلة، وعدهم باإلعانة 
يف كل أمورهم. وأنه معهم بالعناية والتوفيق والتسديد، وأنه حيبهم ويثبت قلوهبم وأقدامهم، 

ل هلم الطاعات، وحيفظهم من املخالفات، ويتفضل ويلقي عليهم السكينة والطمأنينة، ويسه
عليهم بالصلوات والرمحة والبداية عند املصيبات، واهلل يرفعهم إىل أعلى املقامات يف الدنيا 
واآلخرة، وعدهم النصر، وأن ييسرهم لليسرى وجينبهم العسرى، ووعدهم بالسعادة والفالح 

عليهم يف الدنيا أكثر مما أخذ منهم  والنجاح، وأن يوفيهم أجرهم بغري حساب، وأن خيلف
من حمبوباهتم، وأحسن، يعوضهم عن وقوع املكروهات عوضا عاجال يقابل أضعاف أضعاف 
ما وقع عليهم من كريهة ومصيبة وهو يف ابتدائه صعب شديد ويف انتهائه سهل محيد 

 العواقب، كما قيل: 
 مثبببببببببل اسبببببببببمه مبببببببببر مذاقتبببببببببه  والصببببببببببر



عواقببببببببببه أحلبببببببببى مبببببببببن العسبببببببببل لكبببببببببن  



                                           
 .  24،    23سورة الرعد آية :  (1) 
 .  75سورة الفرقان آية :  (2) 



 بهجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار في شرح جوامع األخبار 

78 

 ما نقصت صدقة من مال  حديث
 الحديث الرابع والثالثون 

ما نقصت صدقة من مال، وما زاد اهلل } قال: قال رسول اهلل  عن أيب هريرة 

 رواه مسلم.  (1) {فعه اهللعبدا بعفو إال عزا، وما تواضع أحد هلل إال ر 

هذا احلديث احتوى على فضل الصدقة، والعفو والتواضع، وبيان مثراهتا العاجلة واآلجلة، 
وأن كل ما يتومهه املتوهم من نقص الصدقة للمال، ومنافاة العفو للعز، والتواضع للرفعة: وهم 

 غالط، وظن كاذب. 
جهة، فقد زاد من جهات أخر،  فالصدقة ال تنقص املال، ألنه لو فرض أنه نقص من

فإن الصدقة تبارك املال، وتدفع عنه اآلفات وتنميه، وتفتح للمتصدق من أبواب الرزق 
 وأسباب الزيادة أمورا ما تفتح على غريه فهل يقابل ذلك النقص بعض هذه الثمرات اجلليلة ؟ 

وباملشاهدات  فالصدقة هلل اليت يف حملها ال تنفد املال قطعا، وال تنقصه بنص النيب 
 والتجربات املعلومة، هذا كله سوى ما لصاحبها عند اهلل: من الثواب اجلزيل، واخلري والرفعة. 

وأما العفو عن جنايات املسيئني بأقواهلم وأفعاهلم: فال يتوهم منه الذل، بل هذا عني 
 عداء. العز، فإن العز هو الرفعة عند اهلل وعند خلقه، مع القدرة على قهر اخلصوم واأل

ومعلوم ما حيصل للعايف من اخلري والثناء عند اخللق، وانقالب العدو صديقا، وانقالب 
الناس مع العايف، ونصرهتم له بالقول والفعل على خصمه، ومعاملة اهلل له من جنس عمله، 

فإن فإن من عفا عن عباد اهلل عفا اهلل عنه. وكذلك املتواضع هلل ولعباده يرفعه اهلل درجات؛ 
 } ذكر الرفعة يف قوله: اهلل                                  } 

 .[  11. ] اجملادلة:  (2)

                                           
( ، مالك اجلامع 2/386( ، أمحد )2029( ، الرتمذي الرب والصلة )2588مسلم الرب والصلة واآلداب ) (1) 
 ( . 1676( ، الدارمي الزكاة )1885)
 .  11سورة اجملادلة آية :  (2) 
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ضع، فإنه االنقياد الكامل للحق، واخلضوع ألمر اهلل فمن أجل مثرات العلم واإلميان: التوا
ورسوله، امتثاال لألمر، واجتنابا للنهي، مع التواضع لعباد اهلل، وخفض اجلناح هلم، ومراعاة 

 الصغري والكبري، والشريف، والوضيع، وضد ذلك التكرب؛ فهو غمط احلق، واحتقار الناس. 
مات صفات احملسنني، فهذا حمسن يف وهذه الثالث املذكورات يف هذا احلديث: مقد

ماله، ودفع حاجة احملتاجني، وهذا حمسن بالعفو عن جنايات املسيئني، وهذا حمسن إليهم 
حبلمه وتواضعه، وحسن خلقه مع الناس أمجعني، وهؤالء قد وسعوا الناس بأخالقهم 

 هلم من الثواب. وإحساهنم ورفعهم اهلل فصار هلم احملل األشرف بني العباد، مع ما يدخر اهلل 
تنبيه على حسن القصد واإلخالص هلل يف  (1) {وما تواضع أحد هلل} ويف قوله 

تواضعه، ألن كثريا من الناس قد يظهر التواضع لألغنياء ليصيب من دنياهم، أو للرؤساء 
وكل هذه أغراض فاسدة، ال ينفع لينال بسببهم مطلوبه، وقد يظهر التواضع رياء ومسعة، 

العبد إال التواضع هلل تقربا إليه، وطلبا لثوابه، وإحسانا إىل اخللق، فكمال اإلحسان وروحه 
 اإلخالص هلل. 

حديث كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف 
 قال اهلل تعالى إال الصوم... 
 الحديث الخامس والثالثون 

كل عمل ابن آدم يضاعف احلسنة بعشر } قال: قال رسول اهلل  رة عن أيب هري

أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف، قال اهلل تعاىل: إال الصوم ، فإنه يل، وأنا أجزي به، يدع شهوته 
فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. وخللوف فم  وطعامه من أجلي، للصائم

                                           
( ، مالك اجلامع 2/386( ، أمحد )2029( ، الرتمذي الرب والصلة )2588مسلم الرب والصلة واآلداب ) (1) 
 ( . 1676( ، الدارمي الزكاة )1885)
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الصائم أطيب عند اهلل من ريح املسك، والصوم جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث 
 متفق عليه.  (1) {وال يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله، فليقل: إين امرؤ صائم

م خصوصا، وذكر فضله ما أعظم هذا احلديث، فإنه ذكر األعمال عموما، مث الصيا
وخواصه، وثوابه العاجل واآلجل، وبيان حكمته، واملقصود منه، وما ينبغي فيه من اآلداب 

 الفاضلة، كلها احتوى عليها هذا احلديث، فبني هذا األصل اجلامع. 
من أقوال وأفعال، ظاهرة أو باطنة، سواء تعلقت حبق اهلل،  -وأن مجيع األعمال الصاحلة 

 مضاعفة من عشر إىل سبعمائة ضعف، إىل أضعاف كثرية.  -اد أو حبقوق العب
وهذا من أعظم ما يدل على سعة فضل اهلل، وإحسانه على عباده املؤمنني، إذ جعل 

 جناياهتم وخمالفاهتم الواحدة جبزاء واحد، ومغفرة اهلل تعاىل فوق ذلك. 
أسباب، منها: قوة وأما احلسنة، فأقل التضعيف أن الواحدة بعشر، وقد تزيد على ذلك ب

 إميان العامل، وكمال إخالصه، فكلما قوي اإلميان واإلخالص تضاعف ثواب العمل. 
ومنها: أن يكون للعمل موقع كبري، كالنفقة يف اجلهاد والعلم، واملشاريع الدينية العامة، 

يف قصة أصحاب الغار،  وكالعمل الذي قوي حبسنه وقوته ودفعه املعارضات كما ذكره 
البغّي اليت سقت الكلب، فشكر اهلل هلا وغفر هلا، ومثل العمل الذي يثمر أعماال وقصة 

أخر: ويقتدي به غريه، أو يشاركه فيه مشارك، وكدفع الضرورات العظيمة، وحصول املربات 
 الكبرية، وكاملضاعفة لفضل الزمان أو املكان، أو العامل عند اهلل. 

 فهذه املضاعفات كلها شاملة لكل عمل. 
استثىن يف هذا احلديث الصيام، وأضافه إليه، وأنه الذي جيزي به مبحض فضله وكرمه، و 

من غري مقابلة للعمل بالتضعيف املذكور الذي تشرتك فيه األعمال، وهذا شيء ال ميكن 
 التعبري عنه، بل جيازيهم مبا ال عني رأت، وال أذن مسعت، وال خطر على قلب بشر. 

                                           
( ، 2216( ، النسائي الصيام )764( ، الرتمذي الصوم )1151( ، مسلم الصيام )1805البخاري الصوم ) (1) 

( ، الدارمي 690مالك الصيام ) ( ،2/273( ، أمحد )1638( ، ابن ماجه الصيام )2363أبو داود الصوم )
 ( . 1770الصوم )
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كمة هذا التخصيص، وأن الصائم ملا ترك حمبوبات النفس ويف احلديث كالتنبيه على ح
اليت طبعت على حمبتها، وتقدميها على غريها، وأهنا من األمور الضرورية، فقدم الصائم عليها 
حمبة ربه، فرتكها هلل يف حالة ال يطلع عليها إال اهلل، وصارت حمبته هلل مقدمة وقاهرة لكل 

على حتصيل األغراض النفسية، فلهذا اختصه اهلل  حمبة نفسية، وطلب رضاه وثوابه مقدما
لنفسه، وجعل ثواب الصائم عنده، فما ظنك بأجر وجزاء تكفل به الرمحن الرحيم الكرمي 
املنان، الذي عمت مواهبه مجيع املوجودات، وخص أولياءه منها باحلظ األوفر، والنصيب 

ا عنده على أمور ال ختطر له األكمل، وقدر هلم من األسباب واأللطاف اليت ينالون هبا م
 بالبال، وال تدور يف اخليال ؟ فما ظنك أن يفعل اهلل هبؤالء الصائمني املخلصني ؟ 

وهنا يقف القلم، ويسيح قلب الصائم فرحا وطربا بعمل اختصه اهلل لنفسه، وجعل 
 جزاءه من فضله احملض، وإحسانه الصرف، وذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء، واهلل ذو الفضل

 العظيم. 
ودل احلديث على أن الصيام الكامل هو الذي يدع العبد فيه شيئني: املفطرات احلسية، 
من طعام وشراب ونكاح وتوابعها، واملنقصات العملية، فال يرفث وال يصخب، وال يعمل 
عمال حمرما، وال يتكلم بكالم حمرم، بل جيتنب مجيع املعاصي، ومجيع املخاصمات واملنازعات 

وال }أي: ال يتكلم بكالم قبيح  (1) {فال يرفث}للشحناء، وهلذا قال:  احملدثة

من مل }بالكالم احملدث للفنت واملخاصمات، كما قال يف احلديث اآلخر:  (2) {يصخب

 .  (3) {يدع قول الزور والعمل به فليس هلل حاجة يف أن يدع طعامه وشرابه

                                           
( 2363( ، أبو داود الصوم )2216( ، النسائي الصيام )1151( ، مسلم الصيام )1795البخاري الصوم ) (1) 

 ( . 689( ، مالك الصيام )2/273( ، أمحد )1691، ابن ماجه الصيام )
 ( . 2/273( ، أمحد )2216ائي الصيام )( ، النس1151( ، مسلم الصيام )1805البخاري الصوم ) (2) 
( ، ابن ماجه الصيام 2362( ، أبو داود الصوم )707( ، الرتمذي الصوم )1804البخاري الصوم ) (3) 
 ( . 2/505( ، أمحد )1689)
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فمن حقق األمرين: ترك املفطرات، وترك املنهيات، مت له أجر الصائمني، ومن مل يفعل 
 ذلك فال يلومن إال نفسه. 

إين }أن يقول له بلسانه: مث أرشد الصائم إذا عرض له أحد يريد خماصمته ومشامتته 

 .  (1) {صائم

وفائدة ذلك: أن يريد كأنه يقول: اعلم أنه ليس يب عجز عن مقابلتك على ما تقول، ولكين 
صائم، أحرتم صيامي وأراعي كماله، وأمر اهلل ورسوله، واعلم أن الصيام يدعوين إىل ترك املقابلة، 

 فما عملته أنا خري وأعلى مما عملته معي أيها املخاصم.  وحيثين على الصرب،
وفيه: العناية باألعمال كلها من صيام وغريه، ومراعاة تكميلها، والبعد عن مجيع 
املنقصات هلا، وتذكر مقتضيات العمل، وما يوجبه على العامل وقت حصول األسباب 

 اجلارحة للعمل. 
أي: وقاية يتقي هبا العبد الذنوب يف الدنيا ويتمرن به على  (2) {الصوم جنة}وقوله: 

 اخلري، ووقاية من العذاب. 
 }فهذا من أعظم حكم الشارع من فوائد الصيام، وذلك لقوله تعاىل:       

                             } (3) 

فكون الصوم جنة، وسببا حلصول التقوى: هو جمموع احلكم اليت فصلت . [  183البقرة:  ]
 ففها، وحيث على كثري من الطاعات. يف حكمة الصيام وفوائده، فإنه مينع من احملرمات أو خي

                                           
( ، 2216( ، النسائي الصيام )764( ، الرتمذي الصوم )1151( ، مسلم الصيام )1795البخاري الصوم ) (1) 

 ( . 689( ، مالك الصيام )2/462( ، أمحد )2363لصوم )أبو داود ا
( ، 2216( ، النسائي الصيام )764( ، الرتمذي الصوم )1151( ، مسلم الصيام )1805البخاري الصوم ) (2) 

 ( . 1771( ، الدارمي الصوم )2/480( ، أمحد )2363أبو داود الصوم )
 .  183سورة البقرة آية :  (3) 
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. هذان  (1) {للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه} وقوله 

 ثوابان: عاجل، وآجل. 
م، وفرح بنيل فالعاجل: مشاهد إذا أفطر الصائم فرح بنعمة اهلل عليه بتكميل الصيا

 شهواته اليت منع منها يف النهار. 
واآلجل: فرحة عند لقاء ربه برضوانه وكرامته، وهذا الفرح املعجل منوذج ذلك الفرح 

 املؤجل، وأن اهلل سيجمعهما للصائم. 
وفيه: اإلشارة إىل أن الصائم إذا قارب فطره، وحصلت له هذه الفرحة، فإهنا تقابل ما مر 

 ن مشقة ترك الشهوات، فهي من باب التنشيط، وإهناض اهلمم على اخلري. عليها يف هناره م
 .  (2) {وخللوف فم الصائم أطيب عند اهلل من ريح املسك}وقوله: 

ام وتصاعد اخللوف: هو األثر الذي يكون يف الفم من رائحة اجلوف عند خلوه من الطع
األخبرة، فهو وإن كان كريها للنفوس، فال حتزن أيها الصائم، فإنه أطيب عند اهلل من ريح 
املسك، فإنه متأثر عن عبادته والتقرب إليه، وكل ما تأثر عن العبادات من املشقات 

 والكريهات فهو حمبوب هلل، وحمبوب اهلل عند املؤمن مقدم على كل شيء. 
 عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب حديث إن اهلل قال من 

 الحديث السادس والثالثون 
إن اهلل قال: من عادى يل وليا فقد آذنته } قال: قال رسول اهلل  عن أيب هريرة 

يل مما افرتضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إيل باحلرب، وما تقرب إيل عبد بشيء أحب إ
بالنوافل حىت أحبه، فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده اليت 

                                           
( ، ابن ماجه الصيام 2215( ، النسائي الصيام )1151( ، مسلم الصيام )1805) البخاري الصوم (1) 
 ( . 1769( ، الدارمي الصوم )2/443( ، أمحد )1638)
( ، 2215( ، النسائي الصيام )764( ، الرتمذي الصوم )1151( ، مسلم الصيام )5583البخاري اللباس ) (2) 

 ( . 2/516( ، أمحد )1638ابن ماجه الصيام )
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يبطش هبا، ورجله اليت ميشي هبا، ولئن سألين ألعطينه، ولئن استعاذين ألعيذنه. وما ترددت 
ره املوت، وأكره مساءته، وال بد له عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس املؤمن، يك

 رواه البخاري.  (1) {منه

 هذا حديث جليل، أشرف حديث يف أوصاف األولياء، وفضلهم ومقاماهتم. 
فأخرب أن معاداة أوليائه معاداة له وحماربة له. ومن كان متصديا لعداوة الرب وحماربة 

ر، وذلك لكمال موافقة مالك امللك فهو خمذول، ومن تكفل اهلل بالذب عنه فهو منصو 
 أولياء اهلل هلل يف حمابه، فأحبهم وقام بكفايتهم، وكفاهم ما أمههم. 

مث ذكر صفة األولياء الصفة الكاملة، وأن أولياء اهلل هم الذين تقربوا إىل اهلل بأداء 
الفرائض والنوافل أوال: من صالة وصيام وزكاة وحج، وأمر باملعروف وهنى عن املنكر، 

 يام حبقوقه وحقوق عباده الواجبة. وجهاد، وق
مث انتقلوا من هذه الدرجة إىل التقرب إليه بالنوافل، فإن كل جنس من العبادات الواجبة 

 مشروع من جنسه نوافل فيها فضائل عظيمة تكمل الفرائض، وتكمل ثواهبا. 
م إىل فأولياء اهلل قاموا بالفرائض والنوافل، فتوالهم وأحبهم وسهل هلم كل طريق يوصله

رضاه، ووفقهم وسددهم يف مجيع حركاهتم، فإن مسعوا مسعوا باهلل، وإن أبصروا فلله، وإن 
 بطشوا أو مشوا ففي طاعة اهلل. 

ومع تسديده هلم يف حركاهتم جعلهم جمايب الدعوة: إن سألوه أعطاهم مصاحل دينهم 
 ودنياهم، وإن استعاذوه من الشرور أعاذهم. 

واهلم، ولوال أنه قضى على عباده باملوت لسلم منه ومع ذلك لطف هبم يف كل أح
أولياؤه، ألهنم يكرهونه ملشقته وعظمته، واهلل يكره مساءهتم، ولكن ملا كان القضاء نافذا كان 

 ال بد هلم منه. 

                                           
 ( . 6137البخاري الرقاق ) (1) 
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فبني يف هذا احلديث صفة األولياء، وفضائلهم املتنوعة، وحصول حمبة اهلل هلم اليت هي أعظم 
 سون، وأنه معهم وناصرهم، ومؤيدهم ومسددهم، وجميب دعواهتم. ما تنافس فيه املتناف

 ويدل هذا احلديث على: إثبات حمبة اهلل، وتفاوهتا ألوليائه حبسب مقاماهتم. 
ألولياء اهلل بأداء الفرائض واإلكثار من النوافل، مطابق لوصف اهلل هلم  ووصف النيب 

 باإلميان والتقوى يف قوله: 
{                           

   } (1)  :[  63، 62. ] يونس. 

مؤمنا تقيا كان هلل وليا؛ ألن اإلميان يشمل العقائد، وأعمال القلوب  فكل من كان
 واجلوارح، والتقوى ترك مجيع احملرمات. 

ويدل على أصل عظيم: وهو أن الفرائض مقدمة على النوافل. وأحب إىل اهلل وأكثر 
، وأنه  (2) {وما تقرب إيل عبدي بشيء أحب إيل مما افرتضت عليه}أجرا وثوابا، لقوله: 

 عند التزاحم يتعني تقدمي الفروض على النوافل. 
 حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 

 الحديث السابع والثالثون 
البيعان باخليار ما مل يتفرقا، فإن } قال: قال رسول اهلل  عن حكيم بن حزام 

 متفق عليه.  (3) {صدقا وبينا: بورك هلما يف بيعهما، وإن كذبا وكتما حمقت بركة بيعهما

هذا احلديث أصل يف بيان املعامالت النافعة، واملعامالت الضارة، وأن الفاصل بني 
 يان. النوعني: الصدق والب

                                           
 .  63،    62سورة يونس آية :  (1) 
 ( . 6137البخاري الرقاق ) (2) 
( ، 4464( ، النسائي البيوع )1246( ، الرتمذي البيوع )1532( ، مسلم البيوع )2004البخاري البيوع ) (3) 

 ( . 2547( ، الدارمي البيوع )3/402( ، أمحد )3459أبو داود البيوع )
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فمن صدق يف معاملته، وبني مجيع ما تتوقف عليه املعاملة من األوصاف املقصودة، ومن 
العيوب والنقص، فهذه معاملة نافعة يف العاجل بامتثال أمر اهلل ورسوله، والسالمة من اإلمث، 

 وبنزول الربكة يف معاملته، ويف اآلجلة حبصول الثواب، والسالمة من العقاب. 
العيوب، وما يف العقود عليه من الصفات فهو مع إمثه، معاملته ممحوقة ومن كذب وكتم 

 الربكة. ومىت نزعت الربكة من املعاملة خسر صاحبها دنياه وأخراه. 
ويستدل هبذا األصل على حترمي التدليس، وإخفاء العيوب، وحترمي الغش، والبخس يف 

 (1)تمان. وكذلك حترمي النجش املوازين واملكاييل والذرع وغريها؛ فإهنا من الكذب والك
 واخلداع يف املعامالت وتلقي اجللب ليبيعهم، أو يشرتي منهم. 

 ويدخل فيه: الكذب يف مقدار الثمن واملثمن، ويف وصف املعقود عليه، وغري ذلك. 
وضابط ذلك: أن كل شيء تكره أن يعاملك فيه أخوك املسلم أو غريه وال خيربك به، 

 خفاء والغش. فإنه من باب الكذب واإل
ويدخل يف هذا: البيع بأنواعه، واإلجارات، واملشاركات ومجيع املعاوضات، وآجاهلا 

 ووثائقها. فكلها يتعني على العبد فيها الصدق والبيان، وال حيل له الكذب والكتمان. 
ويف هذا احلديث: إثبات خيار اجمللس يف البيع، وأن لكل واحد من املتبايعني اخليار بني 

اء أو الفسخ، ما داما يف حمل التبايع، فإذا تفرقا ثبت البيع ووجب، وليس لواحد منهما اإلمض
بعد ذلك اخليار إال بسبب يوجب الفسخ، كخيار شرط، أو عيب جيده قد أخفي عليه، أو 

 تدليس أو تعذر معرفة مثن، أو مثمن. 
ندم اإلنسان على واحلكم يف إثبات خيار اجمللس: أن البيع يقع كثريا جدا، وكثريا ما ي

بيعه أو شرائه، فجعل له الشارع اخليار؛ كي يرتوى وينظر حاله: هل ميضي، أو يفسخ ؟ واهلل 
 أعلم. 

                                           
 هو حنو زيادة الثمن على قيمة احلاجة من غري رغبة يف الشراء ليخدع املزاودين اآلخرين .  (1) 
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 عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر  حديث نهى رسول اهلل 
 الحديث الثامن والثالثون 

 (1) {عن بيع احلصاة، وعن بيع الغرر هنى رسول اهلل }قال:  عن أيب هريرة 

 رواه مسلم. 
وهذا كالم جامع لكل غرر، واملراد بالغرر: املخاطرة واجلهالة. وذلك داخل يف امليسر، 

 -إال رهان سباق اخليل واإلبل والسهام  -فإن امليسر كما يدخل يف املغالبات والرهان 
 امالت. فكذلك يدخل يف أمور املع

كبيع اآلبق والشارد واملغصوب   -فكل بيع فيه خطر: هل حيصل املبيع، أو ال حيصل ؟ 
وخصوصا املماطلني  -من غري غاصبه، أو غري القادر على أخذه، وكبيع ما يف ذمم الناس 

 فإنه داخل يف الغرر.  -واملعسرين 
ة يف بيع الغرر، كبيعه وكذلك كل بيع فيه جهالة ظاهرة يتفاوت فيها املقصود؛ فإهنا داخل

ما يف بيته من املتاع، أو ما يف دكانه، أو ما يف هذا املوضع، وهو ال يدري به وال يعلمه، أو 
بيع احلصاة اليت هي مثال من أمثلة الغرر، كأن يقول: ارم هذه احلصاة، فعلى أّي متاع 

بكذا، أو بيع وقعت، فهو عليك بكذا، أو ارمها يف األرض فما بلغته من املدى، فهو لك 
 املنابذة أو املالمسة، أو بيع ما يف بطون األنعام، وما أشبه ذلك: فكل ذلك غرر واضح. 

ومن حكمة الشارع: حترمي هذا النوع، ملا فيه من املخاطرات، وإحداث العداوات اليت قد 
 يغنب فيها أحدمها اآلخر غبنا فاحشا مضرا. 
 ، والعلم بالثمن. وهلذا اشرتط العلماء للبيع: العلم باملبيع

واشرتطوا أيضا: أن يكون العاقد جائز التصرف، بأن يكون بالغا عاقال رشيدا؛ ألن 
 العقد مع الصغري أو غري الرشيد ال بد أن حيصل به غنب مضر، وذلك من الغرر. 

                                           
( ، 3376( ، أبو داود البيوع )4518( ، النسائي البيوع )1230( ، الرتمذي البيوع )1513مسلم البيوع ) (1) 

 ( . 2563( ، الدارمي البيوع )2/439( ، أمحد )2194ابن ماجه التجارات )
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وكذلك اشرتطوا: العلم باألجل، إذا كان الثمن أو بعضه، أو املبيع يف السلم مؤجال؛ ألن 
 جل تصري العقد غررا. جهالة األ

وكما يدخل يف النهي عن بيع الغرر الغرر الذي يتفقان عليه، فمن باب أوىل أن يدخل 
فيه التغرير، وتدليس أحدمها على اآلخر شيئا من أمور املعاملة: من معقود به، أو عليه، أو 

 شيء من صفاته. 
بطها، وهي معروفة بني والغش كله داخل يف التغرير. وأفراد الغش وتفاصيله، ال ميكن ض

 الناس. 
وحاصل بيع الغرر يرجع إىل بيع املعدوم، كحبل احلبلة، والسنني، أو بيع املعجوز عنه،  

 كاآلبق وحنوه، أو بيع اجملهول املطلق يف ذاته، أو جنسه، أو صفاته. 
 حديث الصلح جائز بين المسلمين إال صلحا حرم حالال أو أحل حراما... 

 ثالثون الحديث التاسع وال
الصلح جائز بني املسلمني، إال }قال:  عن النيب  عن عمرو بن عوف املزين 

صلحا حرم حالال، أو أحل حراما. واملسلمون على شروطهم، إال شرطا حرم حالال، أو 
 رواه أهل السنن إال النسائي.  (1) {أحل حراما

 -صحيحها وفاسدها  -مجع يف هذا احلديث الشريف بني أنواع الصلح والشروط 
 بكالم يشمل من أنواع العلم وأفراده ما ال حيصى حبد واضح بني. 

فأخرب أن األصل يف الصلح: أنه جائز ال بأس به، إال إذا حرم احلالل، أو أحل احلرام. 
خل فيه مجيع أقسام الصلح. والصلح خري، ملا فيه من حسم النزاع، وهذا كالم حميط، يد

 وسالمة القلوب، وبراءة الذمم. 
فيدخل فيه: الصلح يف األموال يف اإلقرار، بأن يقر له بدين، أو عني، أو حق، فيصاحله 

 عنه ببعضه أو بغريه. 

                                           
 ( . 2353( ، ابن ماجه األحكام )1352الرتمذي األحكام ) (1) 
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على املصاحلة وصلح اإلنكار، بأن يدعي عليه حقا من دين، أو عني، فينكر. مث يتفقان 
 عن هذا بعني أو دين، أو منفعة أو إبراء، أو غريه: فكل ذلك جائز. 

وكذلك الصلح عن احلقوق اجملهولة، كأن يكون بني اثنني معاملة طويلة، اشتبه فيها 
ثبوت احلق على أحدمها أو عليهما، أو اشتبه مقداره، فيتصاحلان على ما يتفقان عليه، 

 ويتحريان العدل. 
ك: أن حيلل كل منهما اآلخر، أو يكون بني اثنني مشاركة يف مرياث أو وقف، ومتام ذل

أو وصية أو مال آخر: من ديون، أو أعيان، مث يتصاحلان عن ذلك مبا يريانه أقرب إىل العدل 
 والصواب. 

وكذلك يدخل يف ذلك: املصاحلة بني الزوجني يف حق من حقوق الزوجية: من نفقة أو  
ها، ماضية أو حاضرة، وإن اقتضت احلال أن يغض أحدمها عن كسوة أو مسكن أو غري 

بعض حقه، الستيفاء بقيته، أو لبقاء الزوجية، أو لزوال الفضل، أو لغري ذلك من املقاصد، 
  }فكل ذلك حسن. كما قال تعاىل يف حقهما:                  

       } (1)  :[  128. ] النساء. 

وكذلك الصلح عن القصاص يف النفوس، أو األطراف مبال يتفقان عليه، أو املعاوضة 
احلال،  عن ديات النفوس واألطراف واجلروح، أو يصلح احلاكم بني اخلصوم مبا تقتضيه

 متحريا يف ذلك مصلحتهما مجيعا. 
 .  (2) {الصلح جائز بني املسلمني} فكل هذا داخل يف قوله 

فإن تضمن الصلح حترمي احلالل، أو حتليل احلرام، فهو فاسد بنص هذا احلديث،  
الصلح على رق األحرار، أو إباحة الفروج احملرمة، أو الصلح الذي فيه ظلم. وهلذا قيده اهلل ك

                                           
 .  128سورة النساء آية :  (1) 
 ( . 2353( ، ابن ماجه األحكام )1352الرتمذي األحكام ) (2) 
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 }بقوله تعاىل:                          } (1) 

 .[  9احلجرات:  ]
أو صلح اضطرار كاملكره، وكاملرأة إذا عضلها زوجها ظلما لتفتدي منه، وكالصلح على 

 حق الغري بغري إذنه وما أشبه ذلك، فهذا النوع صلح حمرم غري صحيح. 
راما وأما الشروط: فأخرب يف هذا احلديث أن املسلمني على شروطهم، إال شرطا أحل ح

أو حرم حالال، وهذا أصل كبري، فإن الشروط هي اليت يشرتطها أحد املتعاقدين على اآلخر 
 مما له فيه حظ ومصلحة، فذلك جائز، وهو الزم إذا وافقه اآلخر عليه، واعرتف به. 

وذلك مثل إذا اشرتط املشرتي يف املبيع وصفا مقصودا، كشرط العبد كاتبا، أو حيسن 
الدابة مهالجة أو لبونا، أو اجلارح صيودا، أو اجلارية بكرا أو مجيلة أو فيها العمل الفالين، أو 

 الوصف الفالين املقصود. 
ومثل أن يشرتط املشرتي: أن الثمن أو بعضه مؤجل بأجل مسمى، أو يبيع الشيء 
ويشرتط البائع: أن ينتفع به مدة معلومة، كما باع جابر بن عبد اهلل األنصاري للنيب مجله، 

 رتط ظهره إىل املدينة. واش
ومثل أن يشرتط سكىن البيت، أو الدكان مدة معلومة، أو يستعمل اإلناء مدة معلومة، 

 وما أشبه ذلك. 
 وكذلك شروط الرهن والضمان والكفالة هي من الشروط الصحيحة الالزمة. 

ان، ومثل الشروط اليت يشرتطها املتشاركان يف مضاربة، أو شركة عنان، أو وجوه، أو أبد
أو مساقاة، أو مزارعة: فكلها صحيحة، إال شروطا حتلل احلرام، وعكسه كاليت تعود إىل 

 اجلهالة والغرر. 
ومثل شروط الواقفني واملوصني يف أوقافهم ووصاياهم من الشروط املقصودة: فكلها 

 صحيحة، ما مل تدخل يف حمرم. 

                                           
 .  9سورة احلجرات آية :  (1) 
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نفقة معينة أو حنوها، فإن  وكذلك الشروط بني الزوجني، كأن تشرتط دارها أو بلدها، أو
 أحق الشروط أن يوىف به هذا النوع. 

 حديث مطل الغني ظلم 
 الحديث األربعون 

مطل الغين ظلم. وإذا أتبع أحدكم على } قال: قال رسول اهلل  عن أيب هريرة 

 تفق عليه. . م (1) {مليء فليتبع

تضمن هذا احلديث األمر حبسن الوفاء، وحسن االستيفاء، والنهي عما يضاد األمرين أو 
 أحدمها. 

أي: املعاسرة يف أداء احلق الواجب ظلم؛ ألنه ترك  (2) {مطل الغين ظلم}فقوله: 

لى القادر املبادرة إىل أداء ما عليه، من غري أن حيوج صاحب احلق إىل لواجب العدل، إذ ع
 طلب وإحلاح، أو شكاية. فمن فعل ذلك مع قدرته على الوفاء، فهو ظامل. 

 " والغين " هو الذي عنده موجودات مالية يقدر هبا على الوفاء. 
لى صاحب احلق ومفهوم احلديث: أن املعسر ال حرج عليه يف التأخري. وقد أوجب اهلل ع

 إنظاره إىل امليسرة. 
ونفهم من هذا احلديث: أن الظلم املايل ال خيتص بأخذ مال الغري بغري حق، بل يدخل 

 فيه كل اعتداء على مال الغري، أو على حقه بأي وجه يكون. 

                                           
ئي البيوع ( ، النسا1308( ، الرتمذي البيوع )1564( ، مسلم املساقاة )2166البخاري احلواالت ) (1) 
( ، مالك البيوع 2/380( ، أمحد )2403( ، ابن ماجه األحكام )3345( ، أبو داود البيوع )4691)
 ( . 2586( ، الدارمي البيوع )1379)
( ، النسائي البيوع 1308( ، الرتمذي البيوع )1564( ، مسلم املساقاة )2166البخاري احلواالت ) (2) 
( ، مالك البيوع 2/380( ، أمحد )2403، ابن ماجه األحكام )( 3345( ، أبو داود البيوع )4691)
 ( . 2586( ، الدارمي البيوع )1379)
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فمن غصب مال الغري، أو سرقه، أو جحد حقا عنده للغري، أو بعضه، أو ادعى عليه ما 
احلق أو وصفه، أو ماطله حبقه من وقت إىل آخر، أو أدى إليه أقل مما ليس له من أصل 
فكل هؤالء ظاملون حبسب أحواهلم. والظلم ظلمات  -وصفا أو قدرا  -وجب له يف ذمته 

 يوم القيامة على أهله. 
مث ذكر يف اجلملة األخرى حسن االستيفاء، وأن من له احلق عليه أن يتبع صاحبه 

زعاج وال تعسري، وال يرهقه من أمره عسرا، وال ميتنع عليه إذا وجهه إىل مبعروف وتيسري، ال بإ
أي: قادر على الوفاء  -جهة ليس عليه فيها مضرة وال نقص. فإذا أحاله حبقه على مليء 

 فليحتل عليه، فإن هذا من حسن االستيفاء والسماحة.  -غري مماطل وال ممانع 
 }وهلذا ذكر اهلل تعاىل األمرين يف قوله:                   

       } (1)  :[. فأمر صاحب احلق أن يتبع من عليه احلق  178. ] البقرة

 وف، واملستحسن عرفا وعقال، وأن يؤدي من عليه احلق بإحسان. باملعر 
رحم اهلل عبدا مسحا إذا باع، }ملن اتصف هبذ الوصف اجلميل، فقال:  وقد دعا 

 .  (2) {إذا اقتضىمسحا إذا اشرتى، مسحا إذ قضى، مسحا 

فالسماحة يف مباشرة املعاملة، ويف القضاء، واالقتضاء، يرجى لصاحبها كل خري: ديين 
 ودنيوي، لدخوله حتت هذه الدعوة املباركة اليت ال بد من قبوهلا. 

وقد شوهد ذلك عيانا. فإنك ال جتد تاجرا هبذا الوصف إال رأيت اهلل قد صب عليه 
ربكة. وعكسه صاحب املعاسرة والتعسري، وإرهاق املعاملني، واجلزاء الرزق صبا، وأنزل عليه ال

 من جنس العمل، فجزاء التيسري التيسري. 
وإذا كان مطل الغين ظلما: وجب إلزامه بأداء احلق إذا شكاه غرميه، فإن أدى وإال عزر 

ا أخذ حىت يؤدي، أو يسمح غرميه. ومىت تسبب يف تغرمي غرميه بسبب شكايته: فعليه الغرم مل
                                           

 .  178سورة البقرة آية :  (1) 
 ( . 2203( ، ابن ماجه التجارات )1320( ، الرتمذي البيوع )1970البخاري البيوع ) (2) 
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من ماله، ألنه هو السبب، وذلك بغري حق. وكذلك كل من تسبب لتغرمي غريه ظلما فعليه 
 الضمان. 

وهذا احلديث أصل يف باب احلوالة، وأن من حول حبقه على مليء، فعليه أن يتحول، 
 وليس له أن ميتنع. 

 عليه.  ومفهومه: أنه إذا أحيل على غري مليء فليس عليه التحول، ملا فيه من الضرر
 واحلق الذي يتحول به: هي الديون الثابتة بالذمم، من قرض أو مثن مبيع، أو غريمها. 
 وإذا حوله على املليء فاتبعه: برئت ذمة احمليل، وحتول حق الغرمي إىل من حول عليه. واهلل أعلم. 

 حديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه 
 الحديث الحادي واألربعون 

على اليد ما أخذت، حىت } ال: قال رسول اهلل ق عن مسرة بن جندب 

 . رواه أهل السنن إال النسائي.  (1) {تؤديه

وهذا شامل ملا أخذته من أموال الناس بغري حق، كالغصب وحنوه، وما أخذته حبق،  
 كرهن وإجارة. 

مال الغري بغري حق بغري رضاه، وهو من  أما القسم األول: فهو الغصب، وهو أخذ
من غصب قيد شرب من األرض طوقه }يقول:  أعظم الظلم واحملرمات؛ فإن رسول اهلل 

 .  (2) {يوم القيامة من سبع أرضني

لى رده أضعاف قيمته ولو صار عليه ضرر وعلى الغاصب أن يرد ما أخذه، ولو غرم ع
يف رده، ألنه هو الذي أدخل الضرر على نفسه. فإن نقص رده مع أرش نقصه. وعليه أجرته 

 مدة بقائه بيده، وإن تلف ضمنه. 

                                           
( ، 5/13( ، أمحد )2400ن ماجه األحكام )( ، اب3561( ، أبو داود البيوع )1266الرتمذي البيوع ) (1) 

 ( . 2596الدارمي البيوع )
 ( . 6/252( ، أمحد )1612( ، مسلم املساقاة )2321البخاري املظامل والغصب ) (2) 
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وأما إذا كانت اليد أخذت مال الغري برضى صاحبه، بإجارة، أو رهن أو مضاربة، أو 
اليد أمني، ألن صاحب العني قد ائتمنه، فإن تلفت مساقاة، أو مزارعة، أو غريها: فصاحب 

وهي بيده بغري تعد وال تفريط: فال ضمان عليه، وإن تلفت بتفريط يف حفظها أو تعد عليها: 
 ضمنها ومىت انقضى الغرض منها ردها إىل صاحبها. 

 .  (1) {أخذت حىت تؤديهعلى اليد ما }ودخل يف هذا احلديث 

وكذلك العارية على املستعري أن يردها إىل صاحبها بانقضاء الغرض منها، أو طلب رهبا، 
 ألن العارية عقد جائز ال الزم. 

فإن تلفت العارية بغري تعد وال تفريط، فمن العلماء من ضمنه، كما هو املشهور من 
 ناء. مذهب اإلمام أمحد، ومنهم من مل يضمنه كسائر األم

 ومنهم من فصل: فإن شرط ضماهنا ضمنها، وإال فال، وهو أحسن األقوال الثالثة. 
ولكن لو وجد املال بيد جمنون، أو سفيه، أو صغري، فأخذه ليحفظه، فتلف بيده بغري 

 تعد وال تفريط: فإنه حمسن، وما على احملسنني من سبيل. 
عاما كامال. فإن مل تعرف: فهي  ولو أخذ اللقطة اليت جيوز التقاطها، فعليه تعريفها

لواجدها، فإن وجد صاحبها بعد ذلك ووصفها: سلمها إليه إن كانت موجودة، وضمنها إن 
كان قد أتلفها باستعمال أو غريه. وإن تلفت يف حول التعريف بغري تفريط وال تعد: فال 

 هلل أعلم. ضمان على امللتقط، ألنه من مجلة األمناء، وهي حينئذ مل تدخل يف ملكه، وا
 بالشفعة في كل ما لم يقسم  حديث قضى رسول اهلل 

 الحديث الثاني واألربعون 
بالشفعة يف كل ما مل يقسم.  قضى رسول اهلل }قال:  عن جابر بن عبد اهلل 

 رواه البخاري.  (1) {ا وقعت احلدود، وصرفت الطرق، فال شفعةفإذ

                                           
( ، 5/13( ، أمحد )2400( ، ابن ماجه األحكام )3561( ، أبو داود البيوع )1266الرتمذي البيوع ) (1) 

  ( .2596الدارمي البيوع )
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 يؤخذ من هذا احلديث: أحكام الشفعة كلها، وما فيه شفعة، وما ال شفعة فيه. 
والشفعة إمنا هي يف األموال املشرتكة. وهي قسمان: عقار وغريه. فأثبت يف هذا احلديث 

فيه، فالشركة يف احليوانات، واألثاثات، الشفعة يف العقار، ودل على أن غري العقار ال شفعة 
 والعقود، ومجيع املنقوالت ال شفعة فيها، إذا باع أحدمها نصيبه منها. 

وأما العقارات: فإذا أفرزت وحددت احلدود، وصرفت الطرق واختار كل من الشريكني 
له نصيبه، فال شفعة فيها، كما هو نص احلديث، ألنه يصري حينئذ جارا، واجلار ال شفعة 

 على جاره. 
وأما إذا مل حتد احلدود ومل تصرف الطرق، مث باع أحدهم نصيبه: فللشريك أو الشركاء 

 الباقني الشفعة، بأن يأخذوه بالثمن الذي وقع عليه العقد، كل على قدر ملكه. 
وظاهر احلديث: أنه ال فرق بني العقار الذي متكن قسمته. وهذا هو الصحيح، ألن 

 موجودة يف النوعني. واحلديث عام.  -وهي إزالة الضرر عن الشريك  -احلكمة يف الشفعة 
 وأما ما استدل به على التفريق بني النوعني: فضعيف. 

واختلف العلماء يف شفعة اجلار على جاره، إذا كان بينهما حق من حقوق امللكني،  
 كطريق مشرتك، أو بئر أو حنومها. 

ال: إن هذا االشرتاك يف هذا احلق نظري فمنهم: من أوجب الشفعة يف هذا النوع، وق
 االشرتاك يف مجيع امللك، والضرر يف هذا كالضرر هناك، وهو الذي تدل عليه األدلة. 

 ومنهم: من مل يثبت فيه شفعة، كما هو املشهور من مذهب اإلمام أمحد. 
ومنهم من أثبت الشفعة للجار مطلقا، وهذه الصورة عنده من باب أوىل، كما هو 

 اإلمام أيب حنيفة. مذهب 
أثبت للشريك الشفعة: إن شاء أخذ، وإن شاء مل يأخذ، وهو من مجلة  والنيب 

 احلقوق، اليت ال تسقط إال بإسقاطها صرحيا، أو مبا يدل على اإلسقاط. 
                                                                                                                         

( 3514( ، أبو داود البيوع )4701( ، النسائي البيوع )1608( ، مسلم املساقاة )2138البخاري الشفعة ) (1) 
 ( . 2628( ، الدارمي البيوع )3/399( ، أمحد )2499، ابن ماجه األحكام )
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وأما اشرتاط املبادرة جدا إىل األخذ هبا، من غري أن يكون له فرصة يف هذا احلق املتفق 
 ليل عليه. عليه: فهذا قول ال د

الشفعة }،  (1) {الشفعة كحل العقال}وما استدلوا به من احلديثني اللذين أوردومها: 

 شيء.  فلم يصح منهما عن النيب  (2){ملن واثبها

فالصحيح: أن هذا احلق كغريه من احلقوق من خيار الشرط، أو العيب أو حنوها احلق 
  إن أسقطه صاحبه بقول أو فعل واهلل أعلم. ثابت إال

 حديث يقول اهلل تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه 
 الحديث الثالث واألربعون 

يقول اهلل تعاىل: أنا ثالث الشريكني، ما } قال: قال رسول اهلل  عن أيب هريرة 

 . رواه أبو داود.  (3) {مل خين أحدمها صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما

يدل هذا احلديث بعمومه على جواز أنواع الشركات كلها: شركة العنان، واألبدان، 
 اركان. والوجوه، واملضاربة، واملفاوضة وغريها من أنواع الشركات اليت يتفق عليها املتش

ومن منع شيئا منها فعليه الدليل الدال على املنع، وإال فاألصل اجلواز، هلذا احلديث، 
 ومشوله. وألن األصل اجلواز يف كل املعامالت. 

ويدل احلديث على فضل الشركات وبركتها، إذا بنيت على الصدق واألمانة. فإن من  
ينال هبا الرزق، ورزقه من حيث ال  كان اهلل معه بارك له يف رزقه، ويسر له األسباب اليت

 حيتسب، وأعانه وسدده. 
وذلك: ألن الشركات حيصل فيها التعاون بني الشركاء يف رأيهم ويف أعماهلم. وقد تكون 

 أعماال ال يقدر عليها كل واحد مبفرده، وباجتماع األعمال واألموال ميكن إدراكها. 

                                           
 ( . 2500ابن ماجه األحكام ) (1) 
  طلبها حني علم بالبيع ومل يرتاخ يف طلبها  . (2) 
 ( . 3383بو داود البيوع )أ (3) 
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 ن واألعمال وغريها. والشركات أيضا ميكن تفريعها وتوسيعها يف املكا
وأيضا، فإن الغالب أهنا حيصل هبا من الراحة ما ال حيصل بتفرد اإلنسان بعلمه. وقد 

 جيري ويدير أحدمها العمل مع راحة اآلخر، أو ذهابه لبعض مهماته، أو وقت مرضه. 
وهذا كله مع الصدق واألمانة، فإذا دخلتها اخليانة، ونوى أحدمها أو كالمها خيانة 

وإخفاء ما يتمكن منه، خرج اهلل من بينهما. وذهبت الربكة. ومل تتيسر األسباب.  اآلخر،
 والتجربة واملشاهدة تشهد هلذا احلديث. واهلل أعلم. 

 حديث إذا مات العبد انقطع عمله إال من ثالث صدقة جارية... 
 الحديث الرابع واألربعون 

إذا مات العبد انقطع عمله إال من } قال: قال رسول اهلل  عن أيب هريرة 

 . رواه مسلم.  (1) {ثالث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صاحل يدعو له

ألخرى، دار الدنيا جعلها اهلل دار عمل، يتزود منها العباد من اخلري، أو الشر، للدار ا
وهي دار اجلزاء. وسيندم املفرطون إذا انتقلوا من هذه الدار، ومل يتزودوا آلخرهتم ما يسعدهم، 
وحينئذ ال ميكن االستدراك. وال يتمكن العبد أن يزيد حسناته مثقال ذرة، وال ميحو من 

 سيئاته كذلك. وانقطع عمل العبد عنه إال هذه األعمال الثالثة اليت هي من آثار عمله. 
األول: الصدقة اجلارية، أي: املستمر نفعها. وذلك كالوقف للعقارات اليت ينتفع مبغلها، 
أو األواين اليت ينتفع باستعماهلا، أو احليوانات اليت ينتفع بركوهبا ومنافعها، أو الكتب 
واملصاحف اليت ينتفع باستعماهلا واالنتفاع هبا، أو املساجد واملدارس والبيوت وغريها اليت 

 تفع هبا. ين

                                           
( ، أبو داود الوصايا 3651( ، النسائي الوصايا )1376( ، الرتمذي األحكام )1631مسلم الوصية ) (1) 
 ( . 559( ، الدارمي املقدمة )2/372( ، أمحد )2880)
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فكلها أجرها جار على العبد ما دام ينتفع بشيء منها. وهذا من أعظم فضائل الوقف. 
وخصوصا األوقاف اليت فيها اإلعانة على األمور الدينية، كالعلم واجلهاد، والتفرغ للعبادة، 

 وحنو ذلك. 
 وهلذا اشرتط العلماء يف الوقف: أن يكون مصرفه على وجهة بر وقربة. 

لعلم الذي ينتفع به من بعده، كالعلم الذي علمه الطلبة املستعدين للعلم، والعلم الثاين: ا
 الذي نشره بني الناس، والكتب اليت صنفها يف أصناف العلوم النافعة. 

وهكذا كل ما تسلسل االنتفاع بتعليمه مباشرة، أو كتابة، فإن أجره جار عليه. فكم من 
وكتبهم مستعملة، وتالميذهم قد تسلسل خريهم. علماء هداة ماتوا من مئات من السنني، 

 وذلك فضل اهلل. 
ينتفع والده  -ولد صلب، أو ولد ابن، أو بنت، ذكر أو أنثى  -الثالث: الولد الصاحل 

بصالحه ودعائه. فهو يف كل وقت يدعو لوالديه باملغفرة والرمحة، ورفع الدرجات، وحصول 
 املثوبات. 

 }ي مضمون: وهذه املذكورة يف هذا احلديث ه            

      } (1)  :[  12] يس. 

 فما قدموا: هو ما باشروه من األعمال احلسنة أو السيئة. 
 ب على أعماهلم، مما عمله غريهم، أو انتفع به غريهم. وآثارهم: ما ترت

 ومجيع ما يصل إىل العبد من آثار عمله ثالثة: 
 األول: أمور عمل هبا الغري بسببه وبدعايته وتوجيهه. 

 الثاين: أمور انتفع هبا الغري أي نفع كان، على حسب ذلك النفع باقتدائه به يف اخلري. 
داها إليه، أو صدقة تصدق هبا عنه أو دعا له، سواء أكان الثالث: أمور عملها الغري وأه

من أوالده احلسيني أو من أوالده الروحيني الذين خترجوا بتعليمه، وهدايته وإرشاده، أو من 

                                           
 .  12سورة يس آية :  (1) 
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أقاربه وأصحابه احملبني، أو من عموم املسلمني، حبسب مقاماته يف الدين، وحبسب ما أوصل 
سب ما جعل اهلل له يف قلوب العباد من الود الذي ال إىل العباد من اخلري، أو تسبب به، وحب

 بد أن ترتتب عليه آثاره الكثرية اليت منها: دعاؤهم، واستغفارهم له. 
 وكلها تدخل يف هذا احلديث الشريف. 

وقد جيتمع للعبد يف شيء واحد عدة منافع، كالولد الصاحل العامل الذي سعى أبوه يف 
 يهبها ملن ينتفع هبا. تعليمه، وكالكتب اليت يقفها أو 

ويستدل هبذا احلديث على الرتغيب يف التزوج الذي من مثراته حصول األوالد الصاحلني، 
 وغريها من املصاحل، كصالح الزوجة وتعليمها ما تنتفع به، وتنفع غريها. واهلل أعلم. 

 حديث من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له 
 الحديث الخامس واألربعون 

من سبق إىل ما مل يسبق إليه مسلم }قال:  ر بن مضرس: أن رسول اهلل عن أمس

 . رواه أبو داود.  (1) {فهو له

يدخل يف هذا احلديث: السبق إىل مجيع املباحات اليت ليست ملكا ألحد، وال 
 باختصاص أحد. 

ىل إحياء األرض املوات. فمن سبق إليها باستخراج ماء، أو إجرائه فيدخل فيه: السبق إ
 عليها، أو ببناء، ملكها. وال ميلكها بدون اإلحياء. 

لكن لو أقطعه اإلمام أو نائبه، أو حتجر مواتا من دون إحيائه: فهو أحق به، وال ميلكه. 
 نها. فإن وجد متشوف لإلحياء قيل له: إما أن تعمرها، وإما أن ترفع يدك ع

ويدخل يف ذلك: السبق إىل صيد الرب، والبحر، وإىل املعادن غري الظاهرة، وغري اجلارية. 
 والسبق إىل أخذ حطب أو حشيش أو منبوذ رغبة عنه. 

                                           
 ( . 3071أبو داود اخلراج واإلمارة والفيء ) (1) 
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والسبق إىل اجللوس يف املساجد واملدارس واألسواق والربط إن مل يتوقف ذلك على ناظر 
 الواقفني واملوصني. جعل له الرتتيب والتعيني، فريجع فيه إىل نص 

فمن سبق إىل شيء من املباحات اليت ال مالك هلا، فهو أحق هبا. وامللك فيها مقصور 
 على القدر املأخوذ. 

وكذلك من سبق إىل األعمال يف اجلعاالت اليت يقول فيها صاحبها: من عمل يل هذا 
 العمل فله كذا: فهو املستحق للتقدمي واجلعل. 

اط اللقطة واللقيط، وغريها، فكله داخل يف هذا احلديث. واهلل وكذلك من سبق إىل التق
 أعلم. 

 حديث ألحقوا الفرائض بأهلها 
 الحديث السادس واألربعون 

هو أحلقوا الفرائض بأهلها، فما بقي ف} قال: قال رسول اهلل  عن ابن عباس 

 . متفق عليه.  (1) {ألوىل رجل ذكر

 حديث إن اهلل قد أعطى كل ذي حق حقه فال وصية لوارث 
 الحديث السابع واألربعون 

إن اهلل قد أعطى كل }يقول:  قال: مسعت رسول اهلل  عن أيب أمامة الباهلي 

 . رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه.  (2) {ه، فال وصية لوارثذي حق حق

هذان احلديثان اشتمال على جل أحكام املواريث، وأحكام الوصايا. فإن اهلل تعاىل فصل 
أن تلحق الفرائض  أحكام املواريث تفصيال تاما واضحا، وأعطى كل ذي حق حقه، وأمر 

                                           
( ، أبو داود الفرائض 2098( ، الرتمذي الفرائض )1615( ، مسلم الفرائض )6351ائض )البخاري الفر  (1) 
 ( . 1/292( ، أمحد )2740( ، ابن ماجه الفرائض )2898)
 ( . 2713( ، ابن ماجه الوصايا )3565( ، أبو داود البيوع )2120الرتمذي الوصايا ) (2) 
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ألوىل رجل ذكر. وهم العصبة من الفروع  بأهلها، فيقدمون على العصبات. فما بقي فهو
 الذكور، واألصول الذكور، وفروع األصول الذكور، والوالء. 

فيقدم من هذه اجلهات إذا اجتمع عاصبان فأكثر: األقرب جهة. فإن كانوا يف جهة 
واحدة، قدم األقرب منزلة. فيقدم االبن على ابن االبن، والعم مثال على ابن العم. فإن كانوا 

نزلة واحدة، ومتيز أحدهم بقوة القرابة وال يتصور ذلك إال يف فروع األصول، كاإلخوة يف م
 على الذي ألب.  -وهو الشقيق  -واألعمام مطلقا وبنيهم: قدم األقوى 

أي: أقرهبم جهة، أو منزلة، أو قوة،  (1) {ألوىل رجل ذكر} وهذا هو املراد بقوله 

 لى حسب هذا الرتتيب. ع
وعلم من هذا: أن صاحب الفرض مقدم على العاصب يف البداءة، وأنه إن استغرقت 
الفروض الرتكة سقط العاصب يف مجيع مسائل الفرائض، حىت يف احلمارية، وهي ما إذا 
خلفت زوجا، وأما، وإخوة ألم، وإخوة أشقاء: فللزوج النصف، ولألم السدس ؟ ولإلخوة ألم 

 الثلث. 
فهؤالء أهل فروض أحلقنا هبم فروضهم، وسقط األشقاء؛ ألهنم عصبات. وهذا هو 

 الصحيح ألدلة كثرية. هذا أوضحها. 
على أن الفروض إذا كثرت وتزامحت  (2) {أحلقوا الفرائض بأهلها} ويستدل بقوله 

بعضهم بعضا، فإنه يعول هلم، وتنقص فروضهم حبسب ما عالت به كالديون إذا  ومل حيجب
أدلت على موجودات الغرمي اليت ال تكفي لدينهم؛ فإهنم يعطون بقدر ديوهنم. وهذا من 

 العدل. 

                                           
( ، أبو داود الفرائض 2098( ، الرتمذي الفرائض )1615( ، مسلم الفرائض )6351البخاري الفرائض ) (1) 
 ( . 1/292( ، أمحد )2740( ، ابن ماجه الفرائض )2898)
( ، أبو داود الفرائض 2098( ، الرتمذي الفرائض )1615( ، مسلم الفرائض )6351البخاري الفرائض ) (2) 
 ( . 1/292( ، أمحد )2740( ، ابن ماجه الفرائض )2898)
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فكل مشرتكني يف استحقاق شيء ال ميكن أن يكمل لكل واحد منهم، وليس لواحد 
ى قدر استحقاقهم. وذلك يف اهلبات والوصايا واألوقاف منهم مزية تقدمي: فإهنم ينقصون عل

 وغريها، كما أن الزائد هلم بقدر أمالكهم واستحقاقهم. 
ويدل احلديث أنه إذا مل يوجد صاحب فرض، فاملال كله للعصبات على حسب الرتتيب 

 السابق. 
وكذلك يدل على أنه إذا مل يوجد إال أصحاب الفروض، ومل يوجد عاصب، فإنه يرد 
عليهم على قدر فروضهم، كما تعال عليهم؛ ألن من حكمة فرض الفروض وتقديرها: أن 

 تبقى البقية للعاصب. فإذا مل يوجد رد على املستحقني لعدم املزاحم. 
ويدل احلديث على صحة الوصية لغري الوارث. ولكن يف ذلك تفصيل: إن كان املوصي 

ا وورثته حيتاجون مجيع مرياثه، لفقرهم أو  غنيا ويدع ورثته أغنياء، استحبت. وإن كان فقري 
 كثرهتم، فاألوىل له أن ال يوصي، بل يدع ماله لورثته. 

إن اهلل قد } وأما الوصية للوارث، فاحلديث دل على منعها. وعلل ذلك بقوله 

 .  (1) {لوارث أعطى كل ذي حق حقه، فال وصية

فمن أوصى لوارث فقد تعدى حدود اهلل، وفضل بعض الورثة على بعض. وسواء وقع 
ذلك على وجه الوصية أو اهلبة للوارث، كما هو اتفاق العلماء، أو على وجه الوقف لثلثه 

 على بعض ورثته. 
 وشذ بعضهم يف هذه املسألة، فأجازها. وهو مناف للفظ احلديث ومعناه. 

ية لألجنيب، أو للجهات الدينية، فتجوز بالثلث فأقل. وما زاد على الثلث، وأما الوص
 يتوقف على إجازة الورثة. 

                                           
 ( . 2713( ، ابن ماجه الوصايا )3565( ، أبو داود البيوع )2120الوصايا ) الرتمذي (1) 
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 حديث ثالثة حق على اهلل عونهم المكاتب يريد األداء... 
 الحديث الثامن واألربعون 

ثالثة حق على اهلل عوهنم: املكاتب يريد } قال: قال رسول اهلل  عن أيب هريرة 

 رواه أهل السنن إال النسائي.  (1) {األداء، واملتزوج يريد العفاف، واجملاهد يف سبيل اهلل

وذلك: أن اهلل تعاىل وعد املنفقني باخللف العاجل، وأطلق النفقة. وهي تنصرف إىل 
بها اهلل؛ ألن وعده باخللف من باب الثواب الذي ال يكون إال على ما حيبه النفقات اليت حي

 اهلل. 
وأما النفقات يف األمور اليت ال حيبها اهلل: إما يف املعاصي، وإما يف اإلسراف يف 

 املباحات، فاهلل مل يضمن اخللف ألهلها، بل ال تكون إال مغرما. 
 ضل األمور اليت حيبها اهلل. وهذه الثالثة املذكورة يف هذا احلديث من أف

فاجلهاد يف سبيل اهلل هو سنام الدين وذروته وأعاله. وسواء كان جهادا بالسالح، أو 
جهادا بالعلم واحلجة، فالنفقة يف هذا السبيل خملوفة وسالك هذا السبيل معان من اهلل، 

 ميسر له أمره. 
 }وأما املكاتب، فالكتابة قد أمر اهلل هبا يف قوله تعاىل:                 

    } (2)  :أي: صالحا يف تقومي دينهم ودنياهم. فالسيد مأمور ، [  33] النور

تفرغ لدينه ودنياه يعينه اهلل، بذلك. والعبد املكاتب الذي يريد األداء ويتعجل احلرية وال
 وييسر له أموره، ويرزقه من حيث ال حيتسب. 

وعلى السيد: أن يرفق مبكاتبه يف تقدير اآلجال اليت حتل فيها جنوم الكتابة، ويعطيه من 
 مال الكتابة إذا أداها ربعها. 

                                           
( ، أمحد 2518( ، ابن ماجه األحكام )3120( ، النسائي اجلهاد )1655الرتمذي فضائل اجلهاد ) (1) 
(2/437 . ) 
 .  33سورة النور آية :  (2) 
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 }ويف قوله تعاىل يف حق املكاتبني:             } (1)  :النور [

أمر للسيد ولغريه من املسلمني. ولذلك جعل اهلل له نصيبا من الزكاة يف قوله:  ، [ 33
{   } (2)  :وهذا من عونه تعاىل.  [ 60] التوبة ، 

من أخذ أموال الناس يريد أداءها }ما هو أعم من هذا، فقال:  وقد ثبت عن النيب 

 . رواه البخاري.  (3) {نه، ومن أخذها يريد إتالفها أتلفه اهللأداها اهلل ع

وأما النكاح: فقد أمر اهلل به ورسوله. ورتب عليه من الفوائد شيئا كثريا: عون اهلل، 
 وامتثال أمر اهلل ورسوله، وأنه من سنن املرسلني. 

والد؛ فإن وفيه: حتصني الفرج. وغض البصر، وحتصيل النسل، واإلنفاق على الزوجة واأل
العبد إذا أنفق على أهله نفقة حيتسبها كانت له أجرا، وحسنات عند اهلل، سواء كانت 
مأكوال أو مشروبا أو ملبوسا أو مستعمال يف احلوائج كلها. كله خري للعبد، وحسنات جارية. 

 وهو أفضل من نوافل العبادات القاصرة. 
دينهما ته، وتعاون الزوجني على مصاحل وفيه: التذكر لنعم اهلل على العبد، والتفرغ لعباد

 وقال ،  [ 3] النساء:  (4) {      }ودنيامها، وقد قال تعاىل: 

 {تنكح املرأة ألربع: ملاهلا، ومجاهلا، وحسبها، ودينها، فاظفر بذات الدين تربت ميينك}
ملا فيها من صالح األحوال والبيت واألوالد، وسكون قلب الزوج وطمأنينته، فإن حصل  (5)

                                           
 .  33سورة النور آية :  (1) 
 .  60سورة التوبة آية :  (2) 
( ، أمحد 2411( ، ابن ماجه األحكام )2257البخاري يف االستقراض وأداء الديون واحلجر والتفليس ) (3) 
(2/417 . ) 
 .  3سورة النساء آية :  (4) 
( ، أبو داود النكاح 3230( ، النسائي النكاح )1466( ، مسلم الرضاع )4802البخاري النكاح ) (5) 
 ( . 2170( ، الدارمي النكاح )2/428، أمحد )( 1858( ، ابن ماجه النكاح )2047)
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 } فالدين أعظم الصفات املقصودة، قال تعاىل: مع الدين غريه، فذاك، وإال    

               } (1)  :[  34] النساء. 

 علها، وتقدمي حق البعل على حقوق اخللق كلهم. وعلى الزوجة: القيام حبق اهلل، وحق ب
وعلى الزوج: السعي يف إصالح زوجته، وفعل مجيع األسباب اليت تتم هبا املالءمة 

إىل النظر إىل املرأة اليت يريد  بينهما، فإن املالءمة هي املقصود األعظم. وهلذا ندب النيب 
 خطبتها، ليكون على بصرية من أمره، واهلل أعلم. 

 ث يحرم من الرضاعة ما يحرم من الوالدة حدي
 الحديث التاسع واألربعون 

حيرم من الرضاعة ما حيرم من } عن عائشة رضي اهلل عنها قالت: قال رسول اهلل 

 متفق عليه.  (2) {الوالدة

اإلمجاع: األمهات وإن علون من كل وذلك: أن احملرمات من النسب بنص القرآن و 
جهة، والبنات وإن نزلن من كل جهة، واألخوات مطلقا، وبنات اإلخوة، وبنات األخوات، 

 وإن نزلن، والعمات، واخلاالت. 
فجميع القرابات حرام، إال بنات األعمام، وبنات العمات، وبنات األخوال، وبنات 

 اخلاالت. 
هة املرضعة، وصاحب اللنب، إذا كان الرضاع وهذه السبع حمرمات يف الرضاع من ج

 مخس رضعات فأكثر، يف احلولني. 
وأما من جهة أقارب الراضع، فإن التحرمي خيتص بذرية الراضع. وأما أبوه من النسب 

 وأمه وأصوهلم وفروعهم، فال تعلق هلم بالتحرمي. 

                                           
 .  34سورة النساء آية :  (1) 
( ، النسائي النكاح 1148( ، الرتمذي الرضاع )1445( ، مسلم الرضاع )4941البخاري النكاح ) (2) 
 ( . 1278( ، مالك الرضاع )2057( ، أبو داود النكاح )3318)
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لنسب. ومثل ذلك وكذلك حيرم اجلمع بني األختني، وبني املرأة وعمتها، أو خالتها يف ا
 يف الرضاع. 

وكذلك حترم أمهات الزوجة وإن علون، وبناهتا وإن نزلن، إذا كان قد دخل بزوجته، 
 وزوجات اآلباء وإن علوا، وزوجات األبناء وإن نزلوا من كل جهة، ومثل ذلك يف الرضاع. 

ومسائل حترمي اجلمع والصهر يف الرضاع فيه خالف. ولكن مذهب مجهور العلماء 
 ئمة األربعة، حترمي ذلك للعمومات. واأل

 حديث ال يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر 
 الحديث الخمسون 

ال يفرك مؤمن مؤمنة: إن كره منها خلقا } قال: قال رسول اهلل  عن أيب هريرة 

 . رواه مسلم.  (1) {ها آخررضي من

للزوج يف معاشرة زوجته من أكرب األسباب والدواعي إىل  هذا اإلرشاد من النيب 
حسن العشرة باملعروف، فنهى املؤمن عن سوء عشرته لزوجته. والنهي عن الشيء أمر بضده. 

مقابلة ما   وأمره أن يلحظ ما فيها من األخالق اجلميلة، واألمور اليت تناسبه، وأن جيعلها يف
كره من أخالقها فإن الزوج إذا تأمل ما يف زوجته من األخالق اجلميلة، واحملاسن اليت حيبها، 
ونظر إىل السبب الذي دعاه إىل التضجر منها وسوء عشرهتا، رآه شيئا واحدا أو اثنني مثال، 

  وما فيها مما حيب أكثر. فإذا كان منصفا غض عن مساوئها الضمحالهلا يف حماسنها.
وهبذا: تدوم الصحبة، وتؤدى احلقوق الواجبة املستحبة. ورمبا أن ما كره منها تسعى 

 بتعديله أو تبديله. 
وأما من غض عن احملاسن، وحلظ املساوئ ولو كانت قليلة، فهذا من عدم اإلنصاف. 

 وال يكاد يصفو مع زوجته. 
 والناس يف هذا ثالثة أقسام. 

                                           
  ( .2/329( ، أمحد )1469مسلم الرضاع ) (1) 
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 واحملاسن، وغض عن املساوئ بالكلية وتناساها. أعالهم: من حلظ األخالق اجلميلة 
وأقلهم توفيقا وإميانا وأخالقا مجيلة، من عكس القضية، فأهدر احملاسن مهما كانت، 
وجعل املساوئ نصب عينيه. ورمبا مددها وبسطها وفسرها بظنون وتأويالت جتعل القليل  

 كثريا، كما هو الواقع. 
ن بينهما، وعامل الزوجة مبقتضى كل واحد منها. والقسم الثالث: من حلظ األمرين، وواز 

 وهذا منصف. ولكنه قد حرم الكمال. 
ينبغي سلوكه واستعماله مع مجيع املعاشرين واملعاملني؛  وهذا األدب الذي أرشد إليه 

فإن نفعه الديين والدنيوي كثري، وصاحبه قد سعى يف راحة قلبه، ويف السبب الذي يدرك به 
واجبة واملستحبة؛ ألن الكمال يف الناس متعذر. وحسب الفاضل أن تعد القيام باحلقوق ال

معايبه. وتوطني النفس على ما جييء من املعاشرين مما خيالف رغبة اإلنسان، يسهل عليه 
 حسن اخللق، وفعل املعروف واإلحسان مع الناس.. واهلل املوفق. 

 ها... حديث ال تسأل اإلمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إلي
 الحديث الحادي والخمسون 

يا عبد الرمحن بن مسرة، ال } قال: قال يل رسول اهلل  عن عبد الرمحن بن مسرة 

تها عن غري مسألة أعنت تسأل اإلمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتي
عليها. وإذا حلفت على ميني فرأيت غريها خريا منها، فائت الذي هو خري، وكفر عن 

 . متفق عليه.  (1) {ميينك

 هذا احلديث احتوى على مجلتني عظيمتني: 

                                           
( ، النسائي 1529( ، الرتمذي النذور واألميان )1652( ، مسلم األميان )6248البخاري األميان والنذور ) (1) 

( ، الدارمي النذور واألميان 5/62( ، أمحد )2929( ، أبو داود اخلراج واإلمارة والفيء )3782األميان والنذور )
(2346 . ) 
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إحدامها: أن اإلمارة وغريها من الواليات على اخللق، ال ينبغي للعبد أن يسأهلا، ويتعرض 
اهلل العافية والسالمة، فإنه ال يدري، هل تكون الوالية خريا له أو شرا ؟ وال هلا. بل يسأل 

 يدري، هل يستطيع القيام هبا، أم ال ؟ 
فإذا سأهلا وحرص عليها، وكل إىل نفسه. ومىت وكل العبد إىل نفسه، مل يوفق، ومل يسدد 

 يف أموره، ومل يعن عليها، ألن سؤاهلا ينبئ عن حمذورين: 
ص على الدنيا والرئاسة، واحلرص حيمل على الريبة يف التخوض يف مال اهلل، األول: احلر 

 والعلو على عباد اهلل. 
وكلت }الثاين: فيه نوع اتكال على النفس، وانقطاع عن االستعانة باهلل. وهلذا قال: 

 .  (1) {إليها

أتته من غري مسألة ورأى من نفسه عدم وأما من مل حيرص عليها ومل يتشوف هلا، بل 
قدرته عليها، فإن اهلل يعينه عليها، وال يكله إىل نفسه ألنه مل يتعرض للبالء، ومن جاءه 
البالء بغري اختياره محل عنه، ووفق للقيام بوظيفته. ويف هذه احلال يقوى توكله على اهلل 

 تعاىل، ومىت قام العبد بالسبب متوكال على اهلل جنح. 
دليل على أن اإلمارة وغريها من الواليات الدنيوية  (2) {أعنت عليها}  قوله ويف

جامعة لألمرين: للدين، وللدنيا، فإن املقصود من الواليات كلها: إصالح دين الناس 
 ودنياهم. 

                                           
( ، النسائي 1529( ، الرتمذي النذور واألميان )1652سلم األميان )( ، م6248البخاري األميان والنذور ) (1) 

( ، الدارمي النذور واألميان 5/62( ، أمحد )2929( ، أبو داود اخلراج واإلمارة والفيء )5384آداب القضاة )
(2346 . ) 
( ، النسائي 1529)( ، الرتمذي النذور واألميان 1652( ، مسلم األميان )6248البخاري األميان والنذور ) (2) 

( ، الدارمي النذور واألميان 5/62( ، أمحد )2929( ، أبو داود اخلراج واإلمارة والفيء )5384آداب القضاة )
(2346 . ) 
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رمات، واإللزام بأداء وهلذا: يتعلق هبا األمر والنهي، واإللزام بالواجبات، والردع عن احمل
احلقوق. وكذلك أمور السياسة واجلهاد، فهي ملن أخلص فيها هلل وقام بالواجب من أفضل 

 العبادات، وملن مل يكن كذلك من أعظم األخطار. 
 وهلذا كانت من فروض الكفايات؛ لتوقف كثري من الواجبات عليها. 

 }له: فإن قيل: كيف طلب يوسف والية اخلزائن املالية يف قو           

} (1)  :[  55] يوسف. 

 }قيل: اجلواب عنه قوله تعاىل:       } (2)  [ :55يوسف  ] . فهو

إمنا طلبها هلذه املصلحة اليت ال يقوم هبا غريه: من احلفظ الكامل، والعلم جبميع اجلهات 
املتعلقة هبذه اخلزائن. من حسن االستخراج، وحسن التصريف، وإقامة العدل الكامل. فهو ملا 

ضا النصيحة رأى امللك استخلصه لنفسه وجعله مقدما عليه، ويف احملل العايل، وجب عليه أي
 التامة، للملك والرعية. وهي متعينة يف واليته. 

وهلذا: ملا توىل خزائن األرض سعى يف تقوية الزراعة جدا. فلم يبق موضع يف الديار 
املصرية من أقصاها إىل أقصاها يصلح للزراعة إال زرع يف مدة سبع سنني. مث حصنه وحفظه 

ب، واضطر الناس إىل األرزاق، سعى يف ذلك احلفظ العجيب. مث ملا جاءت السنون اجلد
الكيل للناس بالعدل، فمنع التجار من شراء الطعام خوف التضييق على احملتاجني، وحصل 

 بذلك من املصاحل واملنافع شيء ال يعد وال حيصى، كما هو معروف. 
وإذا حلفت على ميني، فرأيت غريها خريا منها فائت الذي } اجلملة الثانية: قوله 

 .  (3) {هو خري، وكفر عن ميينك

                                           
 .  55سورة يوسف آية :  (1) 
 .  55سورة يوسف آية :  (2) 
( ، النسائي 1529األميان )( ، الرتمذي النذور و 1652( ، مسلم األميان )6343البخاري كفارات األميان ) (3) 

 ( . 2346( ، الدارمي النذور واألميان )5/62( ، أمحد )3782األميان والنذور )
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يشمل من حلف على ترك واجب، أو ترك مسنون؛ فإنه يكفر عن ميينه، ويفعل ذلك 
أو فعل مكروه، الواجب واملسنون الذي حلف على تركه. ويشمل من حلف على فعل حمرم، 

 فإنه يؤمر برتك ذلك احملرم واملكروه، ويكفر عن ميينه. 
ألن فعل املأمور  (1) {فائت الذي هو خري} فاألقسام األربعة داخلة يف قوله 

 مطلقا، وترك املنهي مطلقا: من اخلري. 
  }وهذا هو معىن قوله تعاىل:                 

      } (2)  :أي: ال جتعلوا اليمني عذرا لكم وعرضة ، [  224] البقرة

التقوى، والصلح بني الناس إذا حلفتم على ترك هذه األمور، بل  ومانعا لكم من فعل الرب و 
 كفروا أميانكم، وافعلوا الرب والتقوى، والصلح بني الناس. 

ويؤخذ من هذا احلديث: أن حفظ اليمني يف غري هذه األمور أوىل، لكن إن كانت 
ح، خري بني اليمني على فعل مأمور، أو ترك منهي، مل يكن له أن حينث. وإن كانت يف املبا 

 األمرين. وحفظها أوىل. 
واعلم أن الكفارة ال جتب إال يف اليمني املنعقدة على مستقبل إذا حلف وحنث. وهي 
 على التخيري بني العتق، أو إطعام عشرة مساكني، أو كسوهتم. فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام. 

ال واهلل، وبلى واهلل يف وأما اليمني على األمور املاضية أو لغو اليمني، كقول اإلنسان: 
 عرض حديثه، فال كفارة فيها. واهلل أعلم. 

                                           
 ( . 4/401( ، أمحد )2107( ، ابن ماجه الكفارات )1649( ، مسلم األميان )4124البخاري املغازي ) (1) 
 .  224سورة البقرة آية :  (2) 
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 حديث من نذر أن يطيع اهلل فليطعه... 
 الحديث الثاني والخمسون 

أن يطيع اهلل فليطعه، من نذر } عن عائشة رضي اهلل عنها قالت: قال رسول اهلل 

 . رواه البخاري:  (1) {ومن نذر أن يعصي اهلل فال يعصه

النذر إلزام العبد نفسه طاعة هلل: إما بدون سبب، كقوله: هلل علي أو نذرت عتق رقبة، 
أو صيام كذا وكذا، أو الصدقة بكذا وكذا. وإما بسبب، كأن يعلق ذلك على قدوم غائبه، 

 وب، أو زوال مكروه، فمىت مت له مطلوبه وجب عليه الوفاء. أو برء مريض، أو حصول حمب
وهذا احلديث شامل للطاعات كلها. فمن نذر طاعة واجبة ومستحبة، وجب عليه 

يف هذا احلديث. وكما  الوفاء بالنذر، وليس عنه كفارة بل يتعني الوفاء، كما أمره النيب 
  }أثىن اهلل على املوفني بنذرهم يف قوله:  } (2)  :مع أن ، [  7] اإلنسان

إنه ال يأيت خبري، وإمنا يستخرج به من }عقد النذر مكروه، كما هنى فيه عن النذر. وقال: 

 .  (3) {لالبخي

وأما نذر املعصية، فيتعني على العبد أن يرتك معصية اهلل ولو نذرها. وبقية أقسام النذر،  
كنذر املعصية، والنذر املباح، ونذر اللجاج، والغضب، حكمها حكم اليمني يف احلنث، فيها  

 كفارة ميني ملشاركتها يف املعىن لليمني. واهلل أعلم. 

                                           
( ، 3807( ، النسائي األميان والنذور )1526( ، الرتمذي النذور واألميان )6318البخاري األميان والنذور ) (1) 

( ، مالك النذور واألميان 6/36( ، أمحد )2126( ، ابن ماجه الكفارات )3289أبو داود األميان والنذور )
 ( . 2338( ، الدارمي النذور واألميان )1031)
 .  7سورة اإلنسان آية :  (2) 
( ، أبو داود 3803( ، النسائي األميان والنذور )1639( ، مسلم النذر )6315ان والنذور )البخاري األمي (3) 

 ( . 2340( ، الدارمي النذور واألميان )2/86( ، أمحد )3287األميان والنذور )
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 ويسعى بذمتهم أدناهم... حديث المسلمون تتكافأ دماؤهم 
 الحديث الثالث والخمسون 

املسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم } قال: قال رسول اهلل  عن علي 

ال يقتل مسلم بكافر، وال ذو  أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم. أال
 . رواه أبو داود والنسائي. ورواه ابن ماجه عن ابن عباس.  (1) {عهد يف عهده

 }هذا احلديث كالتفصيل لقوله تعاىل:          } (2)  :10. ] احلجرات 

 .  (3) {وكونوا عباد اهلل إخوانا} وقوله ،  [ 

فعلى املؤمنني: أن يكونوا متحابني، متصافني غري متباغضني وال متعادين، يسعون مجيعا 
وال حيتقر أحد  ملصاحلهم الكلية اليت هبا قوام دينهم ودنياهم، ال يتكرب شريف على وضيع،

منهم أحدا. فدماؤهم تتكافأ، فإنه ال يشرتط يف القصاص إال املكافأة يف الدين، فال يقتل 
 املسلم بالكافر، كما يف هذا احلديث، واملكافأة يف احلرية، فال يقتل احلر بالعبد. 

وأما بقية األوصاف، فاملسلمون كلهم على حد سواء. فمن قتل أو قطع طرفا متعمدا 
ا، فلهم أن يقتصوا منه بشرط املماثلة يف العضو، ال فرق بني الصغري بالكبري، عدوان

وبالعكس، والذكر باألنثى وبالعكس، والعامل باجلاهل، والشريف بالوضيع، والكامل بالناقص  
 كالعكس يف هذه األمور. 

: أن ذمة املسلمني واحدة. فمىت استجار يعين (1) {ويسعى بذمتهم أدناهم} قوله 

 }الكافر بأحد من املسلمني وجب على بقيتهم تأمينه، كما قال تعاىل:     

                                           
 ( . 2/215( ، أمحد )2685( ، ابن ماجه الديات )2751أبو داود اجلهاد ) (1) 
 .  10سورة احلجرات آية :  (2) 
( ، مالك اجلامع 2/394( ، أمحد )2563( ، مسلم الرب والصلة واآلداب )5717البخاري األدب ) (3) 
(1684 . ) 
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                       } (2)  :[، فال  6] التوبة

 فرق يف هذا بني إجارة الشريف الرئيس، وبني آحاد الناس. 
أي: يف التأمني وكذلك اشرتاك اجليوش مع  (3) {ويرد عليهم أقصاهم} وقوله 

ري أو حترس، فمىت غنم اجليش، أو غنم أحد السرايا التابعة للجيش، سراياه اليت تذهب فتغ
 اشرتك اجلميع يف املغنم. وال خيتص هبا املباشر؛ ألهنم كلهم متعاونون على مهمتهم. 

أي: جيب على مجيع املسلمني يف مجيع  (4) {وهم يد على من سواهم} وقوله 

األرض أن يكونوا يدا على أعدائهم من الكفار، بالقول والفعل، واملساعدات واملعاونة أحناء 
 يف األمور احلربية، واألمور االقتصادية، واملدافعة بكل وسيلة. 

فعلى املسلمني: أن يقوموا هبذه الواجبات حبسب استطاعتهم، لينصرهم اهلل ويعزهم، 
 األعداء، فنسأله تعاىل أن يوفقهم لذلك.  ويدفع عنهم بالقيام بواجبات اإلميان عدوان

أي: ال حيل قتل من له عهد من الكفار بذمة  (5) {وال ذو عهد يف عهده} وقوله 

ز بذلك البيان عن ملا احرت  (6) {ال يقتل مسلم بكافر}أو أمان أو هدنة، فإنه ملا قال: 

 حترمي قتل املعاهد، لئال يظن الظان جوازه. واهلل أعلم. 

                                                                                                                         
( ، 2127( ، الرتمذي الوالء واهلبة )1370( ، مسلم احلج )6870البخاري االعتصام بالكتاب والسنة ) (1) 

 ( . 1/119( ، أمحد )4530( ، أبو داود الديات )4734النسائي القسامة )
 .  6سورة التوبة آية :  (2) 
 ( . 2/180( ، أمحد )2751أبو داود اجلهاد ) (3) 
 ( . 1/119( ، أمحد )4734النسائي القسامة ) (4) 
 ( . 1/119( ، أمحد )4530( ، أبو داود الديات )4735النسائي القسامة ) (5) 
( ، أمحد 2658، ابن ماجه الديات )( 4744( ، النسائي القسامة )2882البخاري اجلهاد والسري ) (6) 
 ( . 2356( ، الدارمي الديات )1/79)
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 حديث من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن 
 الحديث الرابع والخمسون 
علم من تطبب ومل ي}قال:  عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول اهلل 

 . رواه أبو داود والنسائي.  (1) {منه طب، فهو ضامن

هذا احلديث يدل بلفظه وفحواه على: أنه ال حيل ألحد أن يتعاطى صناعة من 
الصناعات وهو ال حيسنها، سواء كان طبا أو غريه، وأن من جترأ على ذلك، فهو آمث. وما 

وما أخذه من املال يف  ترتب على عمله من تلف نفس أو عضو أو حنومها، فهو ضامن له،
مقابلة تلك الصناعة اليت ال حيسنها، فهو مردود على باذله؛ ألنه مل يبذله إال بتغريره وإيهامه 

 .  (2) {من غشنا فليس منا}أنه حيسن، وهو ال حيسن، فيدخل يف الغش، و 

والنساج وحنوهم ممن نصب نفسه لذلك، مومها ومثل هذا البناء والنجار واحلداد واخلراز 
 أنه حيسن الصنعة، وهو كاذب. 

ومفهوم احلديث: أن الطبيب احلاذق وحنوه إذا باشر ومل جتن يده، وترتب على ذلك 
تلف، فليس بضامن؛ ألنه مأذون فيه من املكلف أو وليه. فكل ما ترتب على املأذون فيه، 

 ك املأذون فيه، فإنه مضمون. فهو غري مضمون، وما ترتب على غري ذل
ويستدل هبذا على: أن صناعة الطب من العلوم النافعة املطلوبة شرعا وعقال.. واهلل 

 أعلم. 

                                           
 ( . 3466( ، ابن ماجه الطب )4586( ، أبو داود الديات )4830النسائي القسامة ) (1) 
 ( . 2225ابن ماجه التجارات ) (2) 
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 حديث ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم 
 الحديث الخامس والخمسون 

ادرءوا احلدود عن املسلمني ما } عن عائشة رضي اهلل عنها قالت: قال رسول اهلل 

استطعتم، فإن كان له خمرج، فخلوا سبيله، فإن اإلمام إن خيطئ يف العفو، خري من أن خيطئ 
 . رواه الرتمذي مرفوعا وموقوفا.  (1) {يف العقوبة

شبهات. فإذا اشتبه أمر اإلنسان وأشكل هذا احلديث: يدل على أن احلدود تدرأ بال
علينا حاله، ووقعت االحتماالت: هل فعل موجب احلد أم ال ؟ وهل هو عامل أو جاهل ؟ 
وهل هو متأول معتقد حله أم ال ؟ وهل له عذر عقد أو اعتقاد ؟. درئت عنه العقوبة، ألننا 

 مل نتحقق موجبها يقينا. 
 درء العقوبة عن فاعل سببها، أهون من اخلطأ يف ولو تردد األمر بني األمرين، فاخلطأ يف

إيقاع العقوبة على من مل يفعل سببها، فإن رمحة اهلل سبقت غضبه، وشريعته مبنية على اليسر 
 والسهولة. 

 واألصل يف دماء املعصومني وأبداهنم وأمواهلم التحرمي، حىت نتحقق ما يبيح لنا شيئا من هذا. 
 صل يف أبواب احلدود أمثلة كثرية، وأكثرها موافق هلذا احلديث. وقد ذكر العلماء على هذا األ

ومنها: أمثلة فيها نظر، فإن االحتمال الذي يشبه الوهم واخليال، ال عربة به. وامليزان 
 لفظ هذا احلديث. فإن وجدمت له، أو فإن كان له خمرج، فخلوا سبيله. 

مفسدتان حتقيقا أو احتماال، ويف هذا احلديث: دليل على أصل. وهو: أنه إذا تعارض 
 راعينا املفسدة الكربى، فدفعناها ختفيفا للشر. واهلل أعلم. 

                                           
 ( . 1424الرتمذي احلدود ) (1) 
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 حديث ال طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف 
 الحديث السادس والخمسون 

يف معصية، إمنا الطاعة يف ال طاعة } قال: قال رسول اهلل  عن علي 

 . متفق عليه.  (1) {املعروف

هذا احلديث: قيد يف كل من جتب طاعته من الوالة، والوالدين والزوج، وغريهم. فإن 
 الشارع أمر بطاعة هؤالء. 

وكل منهم طاعته فيما يناسب حاله، وكلها باملعروف. فإن الشارع رد الناس يف كثري مما 
ادة، كالرب والصلة، والعدل واإلحسان العام. فكذلك طاعة من جتب أمرهم به إىل العرف والع

 طاعته. 
وكلها تقيد هبذا القيد، وأن من أمر منهم مبعصية اهلل بفعل حمرم، أو ترك واجب، فال 
طاعة ملخلوق يف معصية اهلل، فإذا أمر أحدهم بقتل معصوم، أو ضربه، أو أخذ ماله، أو 

أو بقطيعة من جتب صلته، فال طاعة هلم، وتقدم طاعة برتك حج واجب، أو عبادة واجبة، 
 اهلل على طاعة اخللق. 

ويفهم من هذا احلديث: أنه إذا تعارضت طاعة هؤالء الواجبة، ونافلة من النوافل، فإن 
طاعتهم تقدم: ألن ترك النفل ليس مبعصية، فإذا هنى زوجته عن صيام النفل، أو حج النفل، 

 ر السياسة يستلزم ترك مستحب، وجب تقدمي الواجب. أو أمر الوايل بأمر من أمو 
كما أنه يتناول ما ذكرنا، فإنه يتناول أيضا   (2) {إمنا الطاعة يف املعروف} وقوله 

 تعليق ذلك بالقدرة واالستطاعة، كما تعلق الواجبات بأصل الشرع. 

                                           
( ، أبو داود 4205( ، النسائي البيعة )1840)( ، مسلم اإلمارة 6830البخاري أخبار اآلحاد ) (1) 

 ( . 1/82( ، أمحد )2625اجلهاد )
( ، أبو داود اجلهاد 4205( ، النسائي البيعة )1840( ، مسلم اإلمارة )6726البخاري األحكام ) (2) 
 ( . 1/82( ، أمحد )2625)
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 .  (1) {عليكم السمع والطاعة فيما استطعتم}ويف احلديث 

 واهلل أعلم. 
 حديث إذا حكم الحاكم فاجتهد وأصاب فله أجران... 

 الحديث السابع والخمسون 
إذا حكم } عن عبد اهلل بن عمرو، وأيب هريرة رضي اهلل عنهما قاال: قال رسول اهلل 

.  (2) {احلاكم، فاجتهد وأصاب، فله أجران. وإذا حكم، فاجتهد فأخطأ، فله أجر واحد

 متفق عليه. 
املراد باحلاكم: هو الذي عنده من العلم ما يؤهله للقضاء. وقد ذكر أهل العلم شروط 

اضي. فبعضهم بالغ فيها، وبعضهم اقتصر على العلم الذي يصلح به للفتوى. وهو الق
 األوىل. 

ففي هذا احلديث: أن اجلاهل لو حكم وأصاب احلكم، فإنه ظامل آمث، ألنه ال حيل له 
 اإلقدام على احلكم وهو جاهل. 

 ودل على: أنه ال بد للحاكم من االجتهاد. وهو نوعان: 
 ية اليت وقع فيها التحاكم باألحكام الشرعية. اجتهاد يف إدخال القض

واجتهاد يف تنفيذ ذلك احلق على القريب والصديق وضدمها، حبيث يكون الناس عنده 
يف هذا الباب واحدا، ال يفضل أحدا على أحد، وال مييله اهلوى، فمىت كان كذلك فهو 

خطؤه معفو عنه، مأجور على كل حال: إن أصاب فله أجران. وإن أخطأ فله أجر واحد، و 
 ألنه بغري استطاعته. والعدل كغريه معلق باالستطاعة. 

                                           
( 4187( ، النسائي البيعة )1593( ، الرتمذي السري )1867( ، مسلم اإلمارة )6776البخاري األحكام ) (1) 

 ( . 1841( ، مالك اجلامع )2/9( ، أمحد )2940، أبو داود اخلراج واإلمارة والفيء )
( ، ابن 3574( ، أبو داود األقضية )1716( ، مسلم األقضية )6919البخاري االعتصام بالكتاب والسنة ) (2) 

 ( . 4/204( ، أمحد )2314ماجه األحكام )
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والفرق بني احلاكم اجملتهد، وبني صاحب اهلوى: أن صاحب احلق قد فعل ما أمر به من 
حسن القصد واالجتهاد، وهو مأمور يف الظاهر باعتقاد ما قام عنده عليه دليله، خبالف 

 بغري قصد للحق. قاله شيخ اإلسالم. صاحب اهلوى، فإنه يتكلم بغري علم، و 
ويف هذا: فضيلة احلاكم الذي على هذا الوصف، وأنه يغنم األجر والثواب يف كل قضية 

 حيكم هبا. 
وهلذا: كان القضاء من أعظم فروض الكفايات؛ ألن احلقوق بني اخللق كلها مضطرة 

 للقاضي عند التنازع أو االشتباه. 
يق هذا االجتهاد الذي تربأ به ذمته، وينال به اخلري، وعليه: أن جياهد نفسه على حتق

 واألجر العظيم.. واهلل أعلم. 
 حديث لو يعطى الناس بدعواهم الدعى رجال دماء قوم وأموالهم 

 الحديث الثامن والخمسون 
لو يعطى الناس بدعواهم الدعى رجال } قال: قال رسول اهلل  عن ابن عباس 

 . رواه مسلم.  (1) {دماء قوم وأمواهلم، ولكن اليمني على املدعى عليه

 .  (2) {ى من أنكرالبينة على املدعي، واليمني عل}ويف لفظ عند البيهقي: 

هذا احلديث عظيم القدر. وهو أصل كبري من أصول القضايا واألحكام؛ فإن القضاء 
بني الناس إمنا يكون عند التنازع: هذا يدعي على هذا حقا من احلقوق، فينكره، وهذا يدعي 

 براءته من احلق الذي كان ثابتا عليه. 
 بطل. أصال يفض نزاعهم، ويتضح به احملق من امل فبني 

                                           
( ، النسائي آداب 1342( ، الرتمذي األحكام )1711( ، مسلم األقضية )4277تفسري القرآن ) البخاري (1) 

 ( . 2321( ، ابن ماجه األحكام )3619( ، أبو داود األقضية )5425القضاة )
 ( . 1341الرتمذي األحكام ) (2) 
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فمن ادعى عينا من األعيان، أو دينا، أو حقا من احلقوق وتوابعها على غريه، وأنكره 
 ذلك الغري، فاألصل مع املنكر. 

فهذا املدعي إن أتى ببينة تثبت ذلك احلق، ثبت له، وحكم له به وإن مل يأت ببينة، 
 فليس له على اآلخر إال اليمني. 

عليه، وأنكر صاحب احلق ذلك، وقال: إنه باق وكذلك من ادعى براءته من احلق الذي 
يف ذمته، فإن مل يأت مدعي الوفاء والرباءة ببينة، وإال حكم ببقاء احلق يف ذمته، ألنه 

 األصل. ولكن على صاحب احلق اليمني ببقائه. 
 وكذلك دعوى العيوب، والشروط، واآلجال، والوثائق: كلها من هذا الباب. 

إليه القضاة يف مسائل القضاء كلها؛ ألن البينة اسم للمبني فعلم أن هذا احلديث تضطر 
 احلق. وهي تتفاوت بتفاوت احلقوق، وقد فصلها أهل العلم. 

يف هذا احلديث احلكم، وبني احلكمة يف هذه الشريعة الكلية، وأهنا عني  وقد بني 
فساد، والّدعى صالح العباد يف دينهم ودنياهم، وأنه لو يعطى الناس بدعواهم لكثر الشر وال

 رجال دماء قوم وأمواهلم. 
فعلم أن شريعة اإلسالم هبا صالح البشر. وإذا أردت أن تعرف ذلك، فقابل بني كل 
شريعة من شرائعه الكلية وبني ضدها، جتد الفرق العظيم، وتشهد أن الذي شرعها حكيم 

 ظلوم، وردع الظامل. عليم، رحيم بالعباد؛ الشتماهلا على احلكمة والعدل، والرمحة، ونصر امل
وقد قال بعض احملققني: إن الشريعة جعلت اليمني يف أقوى جنبيت. املدعني. ومن تتبع 

 ذلك عرفه.. واهلل أعلم. 
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 حديث ال تجوز شهادة خائن وال خائنة وال مجلود حدا... 
 الحديث التاسع والخمسون 

ال جتوز شهادة خائن وال خائنة، وال جملود } -مرفوعا  -عن عائشة رضي اهلل عنها 

 (1) {حدا، وال ذي غمر على أخيه، وال ظنني يف والء وال قرابة، وال القانع من أهل البيت

 . رواه الرتمذي. 
 هذا حديث مشتمل على األمور القادحة يف الشهادة. 

 أن اهلل أمر بإشهاد العدول املرضيني.  وذلك:
وأهل العلم اشرتطوا يف الشاهد يف احلقوق بني الناس: أن يكون عدال ظاهرا، وذكروا 

 صفات العدالة. 
 }وحدها بعضهم حبد مأخوذ من قوله تعاىل:           } (2)  .

[، فقال: كل مرضي عند الناس يطمئنون لقوله وشهادته، فهو مقبول. وهذا  282البقرة:  ]
 أحسن احلدود. وال يسع الناس العمل بغريه. 

واألشياء اليت تقدح يف الشهادة ترجع إىل التهمة أو إىل مظنتها. فمن الناس من ال تقبل 
على مجيع األمور اليت تعترب فيها الشهادة، كاخلائن واخلائنة، والذي أتى حدا  شهادته مطلقا

 فإنه خليانته وفسقه مفقود العدالة، فال تقبل شهادته.  -أي: معصية كبرية مل يتب منها  -
ومن الناس من هو موصوف بالعدالة، لكن فيه وصف خيشى أن مييل معه، فيشهد 

وع، واملوىل والقانع ألهل البيت، فهؤالء ال تقبل شهادهتم خبالف احلق، وذلك كاألصول والفر 
 للمذكورين؛ ألنه حمل التهمة. وتقبل عليهم. 

 ومثل ذلك الزوجان، والسيد مع مكاتبه أو عتيقه. 

                                           
 ( . 2298الرتمذي الشهادات ) (1) 
 .  282سورة البقرة آية :  (2) 
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على أخيه.  -أي: غل  -ومن الناس من هو بعكس هؤالء، كالعدو الذي يف قلبه غمر 
عدوه: مل تقبل؛ ألن العداوة حتمل غالبا  فهذا إن شهد له، قبلت شهادته. وإن شهد على

 على اإلضرار بالعدو.. واهلل أعلم. 
 حديث ما أنهر الدم وذكر اسم اهلل عليه فكل 

 الحديث الستون 
هلل. إنا القو العدو غدا، وليس معنا قلت: يا رسول ا}قال:  عن رافع بن خديج 

مدي. أفنذبح بالقصب ؟ قال: ما أهنر الدم وذكر اسم اهلل عليه فكل، ليس السن والظفر. 
وسأحدثك عنه أما السن فعظم. وأما الظفر فمدي احلبشة. وأصبنا هنب إبل وغنم فند منها 

كأوابد الوحش، فإذا إن هلذه أوابد   : بعري، فرماه رجل بسهم فحبسه. فقال رسول اهلل 
 . متفق عليه.  (1) {غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا

... إىل آخره، كالم جامع يدخل فيه مجيع ما ينهر الدم  (2) {ما أهنر الدم} قوله 

من حديد، أو حناس، أو صفر، أو قصب، أو خشب، أو حطب، أو  -أي: يسفكه  -
 د أو غريها، وما له نفوذ كالرصاص يف البارود؛ ألنه ينهر بنفوذه، ال بثقله. حصى ؟ حمد

ودخل يف ذلك: ما صيد بالسهام، والكالب املعلمة، والطيور إذا ذكر اسم اهلل على 
 مجيع ذلك. 

وأما حمل الذبح، فإنه احللقوم واملريء، إذا قطعهما كفى. فإن حصل معهما قطع 
 كان أوىل.   -كتنفان احللقوم ومها العرقان امل -الودجني 

 وأما الصيد، فيكفي جرحه يف أي موضع كان من بدنه؛ للحاجة إىل ذلك. 

                                           
 ( . 2821( ، أبو داود الضحايا )5179ي الذبائح والصيد )البخار  (1) 
( ، النسائي 1491( ، الرتمذي األحكام والفوائد )1968( ، مسلم األضاحي )2356البخاري الشركة ) (2) 

 ( . 3/463( ، أمحد )2821( ، أبو داود الضحايا )4410الضحايا )
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ومثل ذلك إذا ند البعري أو البقرة أو الشاة، وعجز عن إدراكه، فإنه يكون مبنزلة الصيد،  
وهو  -كما يف احلديث. ففي أي حمل من بدنه جرح كفى، كما أن الصيد إذا قدر عليه 

 فال بد من ذكاته.  -حي 
فاحلكم يدور مع علته، املعجوز عنه مبنزلة الصيد، ولو من احليوانات اإلنسية. واملقدور 

 عليه ال بد من ذحبه، ولو من احليوانات الوحشية. 
وإن  -من ذلك السن، وعلله بأنه عظم. فدل على أن مجيع العظام  واستثىن النيب 

 ال حيل الذبح هبا.  -أهنرت الدم 
ل: إن العلة جمموع األمرين: كونه سنا، وكونه عظما، فيختص بالسن. والصحيح وقي

 األول. وكذلك الظفر ال حيل الذبح به، ال طري وال غريه. 
فاحلاصل: أن شروط الذبح: إهنار الدم يف حمل الذبح، مع كون الذابح مسلما، أو  

 كتابيا، وأن يذكر اسم اهلل عليها. 
لذبح. كما تقدم أنه يف أي موضع يكون من بدن الصيد، وأما الصيد، فهو أوسع من ا

وأنه يباح صيد اجلوارح من الطيور والكالب إذا كانت معلمة، وذكر اسم اهلل عليها عند 
 إرساهلا على الصيد.. واهلل أعلم. 

 حديث إن اهلل كتب اإلحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة... 
 الحديث الحادي والستون 

إن اهلل كتب اإلحسان على كل شيء، } أن رسول اهلل  اد بن أوس عن شد

فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذحبتم فأحسنوا الذحبة. وليحد أحدكم شفرته، ولريح 
 . رواه مسلم.  (1) {ذبيحته

                                           
( ، النسائي الضحايا 1409، الرتمذي الديات ) (1955مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان ) (1) 
( ، الدارمي 4/125( ، أمحد )3170( ، ابن ماجه الذبائح )2815( ، أبو داود الضحايا )4405)

 ( . 1970األضاحي )



 بهجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار في شرح جوامع األخبار 

123 

اإلحسان نوعان: إحسان يف عبادة اخلالق، بأن يعبد اهلل كأنه يراه فإن مل يكن يراه فإن 
اهلل يراه. وهو اجلد يف القيام حبقوق اهلل على وجه النصح، والتكميل هلا. وإحسان يف حقوق 

 اخللق. 
وأصل اإلحسان الواجب: أن تقوم حبقوقهم الواجبة، كالقيام برب الوالدين، وصلة 

واإلنصاف يف مجيع املعامالت، بإعطاء مجيع ما عليك من احلقوق، كما أنك تأخذ  األرحام،
  }مالك وافيا. قال تعاىل:                       

                                        

        } (1)  :[. فأمر باإلحسان إىل مجيع هؤالء.  36. ] النساء 

ذلك اإلحسان إىل مجيع نوع اإلنسان، واإلحسان إىل البهائم، حىت يف احلالة ويدخل يف 
 .  (2) {فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة} اليت تزهق فيها نفوسها، وهلذا قال 

 فمن استحق القتل ملوجب قتل، يضرب عنقه بالسيف، من دون تعزير وال متثيل. 
أي: هيئة الذبح وصفته. وهلذا قال:  (3) {إذا ذحبتم فأحسنوا الذحبة} وقوله 

لعبد مأمورا فإذا كان ا (1) {ولريح ذبيحته}أي: سكينه:  (4) {وليحد أحدكم شفرته}

                                           
 .  36سورة النساء آية :  (1) 
ائي الضحايا ( ، النس1409( ، الرتمذي الديات )1955مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان ) (2) 
( ، الدارمي 4/125( ، أمحد )3170( ، ابن ماجه الذبائح )2815( ، أبو داود الضحايا )4413)

 ( . 1970األضاحي )
( ، النسائي الضحايا 1409( ، الرتمذي الديات )1955مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان ) (3) 
( ، الدارمي 4/125( ، أمحد )3170ائح )( ، ابن ماجه الذب2815( ، أبو داود الضحايا )4414)

 ( . 1970األضاحي )
( ، النسائي الضحايا 1409( ، الرتمذي الديات )1955مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان ) (4) 
( ، الدارمي 4/125( ، أمحد )3170( ، ابن ماجه الذبائح )2815( ، أبو داود الضحايا )4413)

 ( . 1970األضاحي )
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باإلحسان إىل من استحق القتل من اآلدميني، وبإحسان ذحبة ما يراد ذحبه من احليوان، 
 فكيف بغري هذه احلالة ؟ 

 واعلم أن اإلحسان املأمور به نوعان: 
أحدمها: واجب، وهو اإلنصاف، والقيام مبا جيب عليك للخلق حبسب ما توجه عليك 

 من احلقوق. 
وهو ما زاد على ذلك من بذل نفع بدين، أو مايل، أو  والثاين: إحسان مستحب.

علمي، أو توجيه خلري ديين، أو مصلحة دنيوية، فكل معروف صدقة، وكل ما أدخل السرور 
على اخللق صدقة وإحسان. وكل ما أزال عنهم ما يكرهون، ودفع عنهم ما ال يرتضون من 

 قليل أو كثري، فهو صدقة وإحسان. 
البغي اليت سقت الكلب الشديد العطش خبفيها من البئر، وأن  قصة وملا ذكر النيب 

يف  }قال:  (2) {إن لنا يف البهائم أجرا ؟} اهلل شكر هلا وغفر هلا. قالوا لرسول اهلل 

 .  (3) {كل كبد حرى أجر

هو بذل مجيع املنافع من أي نوع كان، ألي خملوق يكون، ولكنه يتفاوت فاإلحسان: 
بتفاوت احملسن إليهم، وحقهم ومقامهم، وحبسب اإلحسان، وعظم موقعه، وعظيم نفعه، 

 وحبسب إميان احملسن وإخالصه، والسبب الداعي له إىل ذلك. 

                                                                                                                         
( ، النسائي الضحايا 1409( ، الرتمذي الديات )1955سلم الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان )م (1) 
( ، الدارمي 4/125( ، أمحد )3170( ، ابن ماجه الذبائح )2815( ، أبو داود الضحايا )4411)

 ( . 1970األضاحي )
( ، مالك 2/375( ، أمحد )2550د )( ، أبو داود اجلها2244( ، مسلم السالم )2234البخاري املساقاة ) (2) 

 ( . 1729اجلامع )
 ( . 4/175( ، أمحد )3686ابن ماجه األدب ) (3) 
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ال تعاىل: ومن أجل أنواع اإلحسان: اإلحسان إىل من أساء إليك بقول أو فعل. ق
{                                     

                 } (1)  :[  35، 34. ] فصلت. 

 }ومن كانت طريقته اإلحسان أحسن اهلل جزاءه:              

     } (2)  :[  60] الرمحن ،{           } (3)  :يونس [

26  ،]{              } (4)  :[،  10] الزمر{      

        } (5)  [  56اف: ] األعر. 

 أي احملسنني يف عبادة اهلل، احملسنني إىل عباد اهلل. 
واهلل تعاىل يوجب على عباده العدل من اإلحسان، ويندهبم إىل زيادة الفضل منه، وقال 

 تعاىل يف املعاملة: 
{            } (6)  :[. أي اجعلوا للفضل واإلحسان  237] البقرة

موضعا من معامالتكم. وال تستقصوا يف مجيع احلقوق، بل يسروا وال تعسروا، وتساحموا يف 
البيع والشراء، والقضاء واالقتضاء. ومن ألزم نفسه هذا املعروف، نال خريا كثريا، وإحسانا  

  أعلم. كبريا.. واهلل

                                           
 .  35،    34سورة فصلت آية :  (1) 
 .  60سورة الرمحن آية :  (2) 
 .  26سورة يونس آية :  (3) 
 .  10سورة الزمر آية :  (4) 
 .  56سورة األعراف آية :  (5) 
 .  237ة آية : سورة البقر  (6) 
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 يوم خيبر الحمر اإلنسية ولحوم البغال...  حديث حرم رسول اهلل 
 الحديث الثاني والستون 

يوم خيرب احلمر اإلنسية، وحلوم  حرم رسول اهلل }قال:  عن جابر بن عبد اهلل 

 رواه الرتمذي.  (1) {لبغال، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي خملب من الطريا

األصل يف مجيع األطعمة احلل، فإن اهلل أحل لعباده ما أخرجته األرض من حبوب ومثار 
 ونبات متنوع، وأحل هلم حيوانات البحر كلها حيها وميتها. 

الثماين وغريها، والصيود وأما حيوانات الرب، فأباح منها مجيع الطيبات، كاألنعام 
 الوحشية من طيور وغريها. 

وإمنا حرم من هذا النوع اخلبائث وجعل لذلك حدا وفاصال. ورمبا عني بعض احملرمات،  
 .  (2) {إهنا رجس}كما عني يف هذا احلديث احلمر األهلية، والبغال وحرمها. وقال: 

ا حالل، وكذلك حرم ذوات األنياب من السباع، كالذئب وأما احلمر الوحشية: فإهن
واألسد والنمر والثعلب والكلب وحنوها، وكل ذي خملب من الطري يصيد مبخلبه، كالصقر 

 والباشق وحنومها. 
وما هني عن قتله كالصرد، أو أمر بقتله كالغراب وحنوها، فإهنا حمرمة. وما كان خبيثا،  

واع احلشرات، وكذلك ما مات حتف أنفه من احليوانات كاحليات والعقارب والفئران وأن
 املباحة، أو ذكي ذكاة غري شرعية، فإنه حمرم. واهلل أعلم. 

                                           
( ، الرتمذي األطعمة 1941( ، مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان )3982البخاري املغازي ) (1) 
( ، الدارمي 3/356( ، أمحد )3789( ، أبو داود األطعمة )4329( ، النسائي الصيد والذبائح )1478)

 ( . 1993األضاحي )
 ( . 3/115( ، أمحد )4340الصيد والذبائح )( ، النسائي 3962البخاري املغازي ) (2) 
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المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من  حديث لعن رسول اهلل 
 النساء بالرجال 

 الحديث الثالث والستون 
املتشبهني من الرجال  لعن رسول اهلل }عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: 

 . رواه البخاري.  (1) {بالنساء، واملتشبهات من النساء بالرجال

ته  األصل يف مجيع األمور العادية اإلباحة، فال حيرم منها إال ما حرمه اهلل ورسوله، إما لذا
كاملغصوب، وما خبث مكسبه يف حق الرجال والنساء، وإما لتخصيص احلل بأحد 

 الصنفني، كما أباح الشارع لباس الذهب والفضة واحلرير للنساء، وحرمه على الرجال. 
وأما حترمي الشارع تشبه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال، فهو عام يف اللباس، والكالم، 

 ومجيع األحوال. 
 ثالثة أقسام:  فاألمور

قسم مشرتك بني الرجال والنساء من أصناف اللباس وغريه، فهذا جائز للنوعني؛ ألن 
 األصل اإلباحة، وال تشبه فيه. 

 وقسم خمتص بالرجال، فال حيل للنساء، وقسم خمتص بالنساء، فال حيل للرجال. 
ء درجة، ومن احلكمة يف النهي عن التشبه: أن اهلل تعاىل جعل للرجال على النسا

وجعلهم قوامني على النساء، وميزهم بأمور قدرية، وأمور شرعية، فقيام هذا التمييز وثبوت 
فضيلة الرجال على النساء، مقصود شرعا وعقال. فتشبه الرجال بالنساء يهبط هبم عن هذه 

 الدرجة الرفيعة. وتشبه النساء بالرجال يبطل التمييز. 

                                           
( ، ابن ماجه النكاح 4097( ، أبو داود اللباس )2784( ، الرتمذي األدب )5546البخاري اللباس ) (1) 
 ( . 1/251( ، أمحد )1904)
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م واللباس وحنو ذلك: من أسباب التخنث، وسقوط وأيضا، فتشبه الرجال بالنساء بالكال
األخالق، ورغبة املتشبه بالنساء يف االختالط هبن، الذي خيشى منه احملذور، وكذلك 

 بالعكس. 
وهذه املعاين الشرعية، وحفظ مراتب الرجال ومراتب النساء، وتنزيل كل منهم منزلته اليت 

 شرعا. أنزله اهلل هبا، مستحسن عقال، كما أنه مستحسن 
وإذا أردت أن تعرف ضرر التشبه التام، وعدم اعتبار املنازل، فانظر يف هذا العصر إىل 
االختالط الساقط الذي ذهبت معه الغرية الدينية، واملروءة اإلنسانية، واألخالق احلميدة، 

 وحل حمله ضد ذلك من كل خلق رذيل. 
أمورهم املختصة هبم،  تشبه املسلمني بالكفار يف -أو هو أشد منه  -ويشبه هذا 

فإن التشبه الظاهر يدعو إىل التشبه  (1) {من تشبه بقوم فهو منهم}قال:   فإنه

 الباطن، والوسائل والذرائع إىل الشرور قصد الشارع حسمها من كل وجه. 
 حديث ما أنزل اهلل داء إال أنزل له شفاء 

 ع والستون الحديث الراب
 (2) {ما أنزل اهلل داء إال أنزل له شفاء} قال: قال رسول اهلل  عن أيب هريرة 

 رواه البخاري. 
 اإلنزال هنا مبعىن: التقدير. 

 ففي هذا احلديث: إثبات القضاء والقدر، وإثبات األسباب. 
األصل العظيم ثابت بالكتاب والسنة. ويؤيده العقل والفطرة. فاملنافع وقد تقدم أن هذا 

الدينية والدنيوية واملضار كلها بقضاء اهلل وتقديره، قد أحاط هبا علما، وجرى هبا قلمه، 
ونفذت هبا مشيئته، ويسر العباد لفعل األسباب اليت توصلهم إىل املنافع واملضار، فكل ميسر 

                                           
 ( . 4031أبو داود اللباس ) (1) 
 ( . 3439( ، ابن ماجه الطب )5354البخاري الطب ) (2) 
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لدين والدنيا، ومضارمها. والسعيد من يسره اهلل أليسر األمور وأقرهبا ملا خلق له: من مصاحل ا
 إىل رضوان اهلل، وأصلحها لدينه ودنياه، والشقي من انعكس عليه األمر. 

وعموم هذا احلديث يقتضي: أن مجيع األمراض الباطنة والظاهرة هلا أدوية تقاومها، تدفع 
 . ما مل ينزل، وترفع ما نزل بالكلية، أو ختففه

ويف هذا: الرتغيب يف تعلم طب األبدان، كما يتعلم طب القلوب، وأن ذلك من مجلة 
األسباب النافعة. ومجيع أصول الطب وتفاصيله، شرح هلذا احلديث؛ ألن الشارع أخربنا أن 
 مجيع األدواء هلا أدوية. فينبغي لنا أن نسعى إىل تعلمها، وبعد ذلك إىل العمل هبا وتنفيذها. 

ظن كثري من الناس أن بعض األمراض ليس له دواء، كالسل وحنوه، وعندما وقد كان ي
ارتقى علم الطب، ووصل الناس إىل ما وصلوا إليه من علمه، عرف الناس مصداق هذا 
احلديث، وأنه على عمومه. وأصول الطب: تدبري الغذاء، بأن ال يأكل حىت تصدق الشهوة 

رى األنفع من األغذية، وذلك حبسب حالة وينهضم الطعام السابق اهنضاما تاما، ويتح
يف األقطار واألشخاص واألحوال، وال ميتلئ من الطعام امتالء يضره مزاولته، والسعي 

 }هتضيمه، بل امليزان قوله تعاىل:                   } (1)  :31] األعراف 

 .] 
ويستعمل احلمية عن مجيع املؤذيات يف مقدارها، أو يف ذاهتا، أو يف وقتها. مث إن أمكن 
االستفراغ، وحصل به املقصود، من دون مباشرة األدوية، فهو األوىل واألنفع. فإن اضطر إىل 

 ال عارف وطبيب حاذق. الدواء، استعمله مبقدار. وينبغي أن ال يتوىل ذلك إ
واعلم أن طيب اهلواء، ونظافة البدن والثياب، والبعد عن الروائح اخلبيثة، خري عون على 
الصحة. وكذلك الرياضة املتوسطة. فإهنا تقوي األعضاء واألعصاب واألوتار، وتزيل 

ول الفضالت، وهتضم األغذية الثقيلة، وتفاصيل الطب معروفة عند األطباء. ولكن هذه األص
 اليت ذكرناها حيتاج إليها كل أحد. 

                                           
 .  31ف آية : سورة األعرا (1) 
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الشفاء يف ثالث: شرطة حمجم، أو شربة عسل، أو كية بنار، ويف احلبة } وصح عنه 

العود اهلندي فيه سبعة أشفية، يسعط من العذرة، }.  (1) {السوداء شفاء من كل داء

رخص }،  (3) {احلمى من فيح جهنم، فأبردوها باملاء}،  (2) {ويلد من ذات اجلنب

.  (5) {وإذا استغسلتم من العني فاغسلوا}،  (4) {يف الرقية من العني واحلمة والنملة

 .  {لرجلني لوجعهماوأمر خبضاب ا}،  (6) {وهنى عن الدواء اخلبيث}

 حديث الرؤيا الصالحة من اهلل والحلم من الشيطان 
 الحديث الخامس والستون 

الرؤيا الصاحلة من اهلل، واحللم من } قال: قال رسول اهلل  عن أيب قتادة 

ن، فإذا رأى أحدكم ما حيب فال حيدث به إال من حيب. وإذا رأى ما يكره فليتعوذ الشيطا
 (7) {باهلل من شرها ومن شر الشيطان، وليتفل ثالثا، وال حيدث هبا أحدا، فإهنا لن تضره

 متفق عليه. 
يف هذا احلديث: أن الرؤيا الصاحلة من اهلل، أي: الساملة من ختليط الشيطان  أخرب 

ذلك ألن اإلنسان إذا نام خرجت روحه، وحصل هلا بعض التجرد الذي تتهيأ به وتشويشه، و 
لكثري من العلوم واملعارف. وتلطفت مع ما يلهمها اهلل، ويلقيه إليها امللك يف منامها. فتتنبه 
وقد جتلت هلا أمور كانت قبل ذلك جمهولة، أو ذكرت أمورا قد غفلت عنها، أو تنبهت 

                                           
 ( . 1/246( ، أمحد )3491( ، ابن ماجه الطب )5357البخاري الطب ) (1) 
 .  (3462( ، ابن ماجه الطب )3877( ، أبو داود الطب )2214( ، مسلم السالم )5383البخاري الطب ) (2) 
 ( . 1/291( ، أمحد )3088البخاري بدء اخللق ) (3) 
 ( . 3/118( ، أمحد )3516ه الطب )( ، ابن ماج2196مسلم السالم ) (4) 
 ( . 2062( ، الرتمذي الطب )2188مسلم السالم ) (5) 
 ( . 2/446( ، أمحد )3459( ، ابن ماجه الطب )3870( ، أبو داود الطب )2045الرتمذي الطب ) (6) 
( ، 5021دب )( ، أبو داود األ2277( ، الرتمذي الرؤيا )2261( ، مسلم الرؤيا )6594البخاري التعبري ) (7) 

 ( . 2142( ، الدارمي الرؤيا )1784( ، مالك اجلامع )5/303( ، أمحد )3909ابن ماجه تعبري الرؤيا )
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أو العمل هبا، أو حذرت مضارا دينية أو دنيوية مل تكن هلا على  ألحوال ينفعها معرفتها،
بال، أو اتعظت ورغبت ورهبت عن أعمال قد تلبست هبا، أو هي بصدد ذلك، أو تنبهت 

 لبعض األعيان اجلزئية إلدخاهلا يف األحكام الشرعية. 
ا من فكل هذه األمور عالمة على الرؤيا الصاحلة، اليت هي جزء من ستة وأربعني جزء

 النبوة. وما كان من النبوة فهو ال يكذب. 
  }يف قوله تعاىل:  فانظر إىل رؤيا النيب                  

                                                } (1) 

 [. كم حصل هبا من منافع واندفع من مضار.  43األنفال:  ]
 }وكذلك قوله تعاىل:                          

                                 

     } (2)  :[، كم حصل هبا من زيادة إميان، ومت هبا من   27] الفتح

 كمال إيقان، وكانت من آيات اهلل العظيمة. 
وانظر إىل رؤيا ملك مصر، وتأويل يوسف الصديق هلا، وكما توىل التأويل فقد واله اهلل 

ورات ما احتوت عليه من التدبري، فحصل بذلك خريات كثرية، ونعم غزيرة، واندفع هبا ضر 
 وحاجات، ورفع اهلل هبا يوسف فوق العباد درجات. 
األذان واإلقامة،  -رضي اهلل عنهما  -وتأمل رؤيا عبد اهلل بن زيد وعمر بن اخلطاب 

 وكيف صارت سببا لشرع هذه الشعرية العظيمة اليت هي من أعظم الشعائر الدينية. 
معروفة مشهورة، ال  -ني وغريهم بل وعموم املؤمن -ومرائي األنبياء واألولياء والصاحلني 

حيصى ما اشتملت عليه من املنافع املهمة، والثمرات الطيبة. وهي من مجلة نعم اهلل على 

                                           
 .  43سورة األنفال آية :  (1) 
 .  27سورة الفتح آية :  (2) 
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عباده، ومن بشارات املؤمنني، وتنبيهات الغافلني، وتذكريه للمعرضني، وإقامة احلجة على 
 املعاندين. 

لشيطان على روح اإلنسان، وأما احللم الذي هو أضغاث أحالم، فإمنا هو من ختليط ا
وتشويشه عليها وإفزاعها، وجلب األمور اليت تكسبها اهلم والغم، أو توجب هلا الفرح واملرح 

 والبطر، أو تزعجها للشر والفساد واحلرص الضار. 
عند ذلك أن يأخذ العبد يف األسباب اليت تدفع شره، بأن ال حيدث هبا  فأمر النيب 

ه واضمحالله، وأن يتفل عن مشاله ثالث مرات. وأن يتعوذ أحدا، فإن ذلك سبب لبطالن
باهلل من الشيطان الرجيم، الذي هو سبب هذا احللم والدافع له، وليطمئن قلبه عند ذلك أنه 

 ال يضره، مصداقا لقول رسوله، وثقة بنجاح األسباب الدافعة له. 
ها، وحيدث هبا من حيب وأما الرؤيا الصاحلة، فينبغي أن حيمد اهلل عليها، ويسأله حتقيق

ويعلم منه املودة، ليسر لسروره، ويدعو له يف ذلك. وال حيدث هبا من ال حيب، لئال يشوش 
 يف إزالة النعمة عنه.  -حسدا منه  -عليه بتأويل يوافق هواه، أو يسعى 

وهلذا ملا رأى يوسف الشمس والقمر والكواكب األحد عشر ساجدين له، وحدث هبا 
 }أباه قال له:                              

    } (1)  :[.  5] يوسف 

أوىل، إال إذا كان يف ذلك مصلحة  -مع اإلمكان  -ء وهلذا كان كتم النعم عن األعدا
 راجحة. 

واعلم أن الرؤيا الصادقة تارة يراها العبد على صورهتا اخلارجية، كما يف رؤيا األذان 
وغريها، وتارة يضرب له فيها أمثال حمسوسة، ليعترب هبا األمور املعقولة، أو احملسوسة اليت 

ختتلف باختالف الرائي والوقت والعادة، وتنوع  تشبهها، كرؤيا ملك مصر وحنوها، وهي
 األحوال. 

                                           
 .  5سورة يوسف آية :  (1) 
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 حديث من حسن إسالم المرء تركه ما ال يعنيه 
 الحديث السادس والستون 

من حسن إسالم املرء } قال: قال رسول اهلل  -رمحه اهلل  -عن علي بن احلسني 

. رواه مالك وأمحد. ورواه ابن ماجه عن أيب هريرة، ورواه الرتمذي عن  (1) {ال يعنيهتركه ما 

 علي بن احلسني وعن أيب هريرة. 
يدخل فيه اإلميان، واإلحسان. وهو شرائع الدين الظاهرة  -عند اإلطالق  -اإلسالم 

 احلديث. والباطنة. واملسلمون منقسمون يف اإلسالم إىل قسمني، كما دل عليه فحوى هذا 
 فمنهم: احملسن يف إسالمه، ومنهم: املسيء. 

 }فمن قام باإلسالم ظاهرا وباطنا فهو احملسن:            

                        } (2)  :[.  125] النساء 

فيشتغل هذا احملسن مبا يعنيه، مما جيب عليه تركه من املعاصي والسيئات، ومما ينبغي له 
  تركه كاملكروهات وفضول املباحات اليت ال مصلحة له فيها، بل تفوت عليه اخلري.

 يعم ما ذكرنا.  (3) {من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه} فقوله 

ومفهوم احلديث: أن من مل يرتك ما ال يعنيه، فإنه مسيء يف إسالمه وذلك شامل 
 لألقوال واألفعال املنهي عنها هني حترمي أو هني كراهة. 

حلديث يعد من الكلمات العامة اجلامعة، ألهنا قسمت هذا التقسيم احلاصر، فهذا ا
وبينت األسباب اليت يتم هبا حسن اإلسالم، وهو االشتغال مبا يعين، وترك ما ال يعين من 

 قول وفعل، واألسباب اليت يكون هبا العبد مسيئا، وهي ضد هذه احلال.. واهلل أعلم. 

                                           
 ( . 3976( ، ابن ماجه الفنت )2317الرتمذي الزهد ) (1) 
 .  125اء آية : سورة النس (2) 
 ( . 3976( ، ابن ماجه الفنت )2317الرتمذي الزهد ) (3) 
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 أفضل من أدب حسن  حديث ما نحل والد ولده من نحل
 الحديث السابع والستون 

  عن أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه عن جده: أن رسول اهلل
 رواه الرتمذي.  (1) {ما حنل والد ولده من حنل أفضل من أدب حسن}قال: 

وأحقهم مبعروفك: أوالدك، فإهنم أمانات جعلهم اهلل عندك، ووصاك  أوىل الناس بربك،
برتبيتهم تربية صاحلة ألبداهنم وقلوهبم، وكل ما فعلته معهم من هذه األمور، دقيقها وجليلها، 
فإنه من أداء الواجب عليك، ومن أفضل ما يقربك إىل اهلل، فاجتهد يف ذلك، واحتسبه عند 

وكسوهتم وقمت برتبية أبداهنم، فأنت قائم باحلق مأجور،  اهلل، فكما أنك إذا أطعمتهم
إذا قمت برتبية قلوهبم وأرواحهم بالعلوم النافعة، واملعارف  -بل وأعظم من ذلك  -فكذلك 

 الصادقة، والتوجيه لألخالق احلميدة، والتحذير من ضدها. 
ومآال من و " النحل ": هي العطايا واإلحسان، فاآلداب احلسنة خري لألوالد حاال 

إعطائهم الذهب والفضة، وأنواع املتاع الدنيوي، ألن باآلداب احلسنة، واألخالق اجلميلة 
يرتفعون، وهبا يسعدون وهبا يؤدون ما عليهم من حقوق اهلل وحقوق العباد، وهبا جيتنبون أنواع 

 املضار، وهبا يتم برهم لوالديهم. 
أيت لو كان لك بستان فنميته، حىت أما إمهال األوالد، فضرره كبري، وخطره خطري. أر 

استتمت أشجاره، وأينعت مثاره، وتزخرفت زروعه وأزهاره. مث أمهلته فلم حتفظه، ومل تسقه ومل 
تنقه من اآلفات، وتعده للنمو يف كل األوقات، أليس هذا من أعظم اجلهل واحلمق ؟ فكيف 

القائمون مقامك حيا هتمل أوالدك الذين هم فلذة كبدك، ومثرة فؤادك، ونسخة روحك، و 
}وميتا، الذين بسعادهتم تتم سعادتك. وبفالحهم وجناحهم تدرك به خريا كثريا      

      } (2)  :[.  7] آل عمران 

                                           
 ( . 3/412( ، أمحد )1952الرتمذي الرب والصلة ) (1) 
 .  7سورة آل عمران آية :  (2) 
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 جليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير... حديث مثل ال
 الحديث الثامن والستون 

مثل اجلليس الصاحل واجلليس } قال: قال رسول اهلل  عن أيب موسى األشعري 

ونافخ الكري. فحامل املسك: إما أن حيذيك، وإما أن تبتاع منه،  السوء: كحامل املسك،
 {وإما أن جتد منه رحيا طيبة. ونافخ الكري: إما أن حيرق ثيابك، وإما أن جتد منه رحيا خبيثة

 متفق عليه.  (1)
اشتمل هذا احلديث على احلث على اختيار األصحاب الصاحلني، والتحذير من 

 ضدهم. 
املثالني، مبينا أن اجلليس الصاحل: مجيع أحوالك معه وأنت يف هبذين  ومثل النيب 

مغنم وخري، كحامل املسك الذي تنتفع مبا معه من املسك: إما هببة، أو بعوض. وأقل ذلك: 
 مدة جلوسك معه، وأنت قرير النفس برائحة املسك. 

ه إما أن فاخلري الذي يصيبه العبد من جليسه الصاحل أبلغ وأفضل من املسك األذفر، فإن
يعلمك ما ينفعك يف دينك ودنياك، أو يهدي لك نصيحة، أو حيذرك من اإلقامة على ما 
يضرك. فيحثك على طاعة اهلل وبر الوالدين، وصلة األرحام، ويبصرك بعيوب نفسك، 
ويدعوك إىل مكارم األخالق وحماسنها بقوله وفعله وحاله. فإن اإلنسان جمبول على االقتداء 

 والطباع واألرواح جنود جمندة، يقود بعضها بعضا إىل اخلري، أو إىل ضده.  بصاحبه وجليسه،
أن تنكف بسببه  -وهي فائدة ال يستهان هبا  -وأقل ما تستفيده من اجلليس الصاحل 

عن السيئات واملعاصي، رعاية للصحبة، ومنافسة يف اخلري، وترفعا عن الشر، وأن حيفظك يف 
ودعاؤه يف حال حياتك وبعد مماتك، وأن يدافع عنك  حضرتك ومغيبك، وأن تنفعك حمبته

 بسبب اتصاله بك، وحمبته لك. 

                                           
 ( . 4/405( ، أمحد )2628( ، مسلم الرب والصلة واآلداب )5214البخاري الذبائح والصيد ) (1) 
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وتلك أمور ال تباشر أنت مدافعتها، كما أنه قد يصلك بأشخاص وأعمال ينفعك 
 اتصالك هبم. 

وفوائد األصحاب الصاحلني ال تعد وال حتصى. وحسب املرء أن يعترب بقرينه، وأن يكون 
 على دين خليله. 

مصاحبة األشرار: فإهنا بضد مجيع ما ذكرنا، وهم مضرة من مجيع الوجوه على من وأما 
َصاَحبَـُهْم، وشر على من خالطهم. فكم هلك بسببهم أقوام. وكم قادوا أصحاهبم إىل 

 املهالك من حيث يشعرون، ومن حيث ال يشعرون. 
ار. ومن عقوبته وهلذا كان من أعظم نعم اهلل على العبد املؤمن: أن يوفقه لصحبة األخي

 لعبده: أن يبتليه بصحبة األشرار. 
 صحبة األخيار توصل العبد إىل أعلى عليني، وصحبة األشرار توصله إىل أسفل سافلني. 
صحبة األخيار توجب له العلوم النافعة، واألخالق الفاضلة، واألعمال الصاحلة، وصحبة 

   }األشرار: حترمه ذلك أمجع:                

                                

            } (1)  :[.  29 - 27] الفرقان 

 ر واحد مرتين حديث ال يلدغ المؤمن من جح
 الحديث التاسع والستون 

 {ال يلدغ املؤمن من جحر واحد مرتني} قال: قال رسول اهلل  عن أيب هريرة 
 . متفق عليه.  (2)

                                           
 .  29 - 27ة : سورة الفرقان آي (1) 
( ، ابن ماجه الفنت 4862( ، أبو داود األدب )2998( ، مسلم الزهد والرقائق )5782البخاري األدب ) (2) 
 ( . 2781( ، الدارمي الرقاق )2/379( ، أمحد )3982)
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ه من لبيان كمال احرتاز املؤمن ويقظته، وأن املؤمن مينعه إميان هذا مثل ضربه النيب 
اقرتاف السيئات اليت تضره مقارفتها، وأنه مىت وقع يف شيء منها، فإنه يف احلال يبادر إىل 

 الندم والتوبة واإلنابة. 
ومن متام توبته: أن حيذر غاية احلذر من ذلك السبب الذي أوقعه يف الذنب، كحال من 

اجلحر، ملا  أدخل يده يف جحر فلدغته حية، فإنه بعد ذلك ال يكاد يدخل يده يف ذلك
 أصابه فيه أول مرة. 

وكما أن اإلميان حيمل صاحبه على فعل الطاعات، ويرغبه فيها، وحيزنه لفواهتا، فكذلك 
 يزجره عن مقارفة السيئات، وإن وقعت بادر إىل النزوع عنها، ومل يعد إىل مثل ما وقع فيه. 

ازم ذلك: تعرف ويف هذا احلديث: احلث على احلزم والكيس يف مجيع األمور. ومن لو 
 األسباب النافعة ليقوم هبا، واألسباب الضارة ليتجنبها. 

ويدل على احلث على جتنب أسباب الريب اليت خيشى من مقاربتها الوقوع يف الشر. 
 وعلى أن الذرائع معتربة. 

 }وقد حذر اهلل املؤمنني من العود إىل ما زينه الشيطان من الوقوع يف املعاصي، فقال: 

                  } (1)  :[.  17] النور 

وهلذا فإن من ذاق الشر من التائبني تكون كراهته له أعظم، وحتذيره وحذره عنه أبلغ؛ 
 آثاره القبيحة.  ألنه عرف بالتجربة
األناة من اهلل، والعجلة من الشيطان، وال حليم إال ذو عثرة، وال حكيم }ويف احلديث: 

 واهلل أعلم.  (2) {إال ذو جتربة

                                           
 .  17سورة النور آية :  (1) 
 ( . 3/69( ، أمحد )2033الرتمذي الرب والصلة ) (2) 
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 ع كالكف وال َحَسَب كحسن الخلق حديث ال عقل كالتدبير وال ور 
 الحديث السبعون 

يا أبا ذر، ال عقل كالتدبري، وال } قال: قال رسول اهلل  عن أيب ذر الغفاري 

 يف " شعب اإلميان ".  . رواه البيهقي (1) {ورع كالكف، وال َحَسَب كحسن اخللق

 هذا احلديث اشتمل على ثالث مجل، كل واحدة منها حتتها علم عظيم: 
أما اجلملة األوىل: فهي يف بيان العقل وآثاره وعالماته، وأن العقل املمدوح يف الكتاب 
والسنة: هو قوة ونعمة أنعم اهلل هبا على العبد، يعقل هبا األشياء النافعة، والعلوم واملعارف، 
ويتعقل هبا، وميتنع من األمور الضارة والقبيحة، فهو ضروري لإلنسان، ال يستغين عنه يف كل 
أحواله الدينية والدنيوية، إذ به يعرف النافع والطريق إليه، ويعرف الضار وكيفية السالمة منه. 

 والعقل يعرف بآثاره. 
أي: تدبري العبد  (2) {ال عقل كالتدبري}يف هذا احلديث آثاره الطيبة، فقال:  فبني 

 ألمور دينه، وألمور دنياه. 
فتدبريه ألمور دينه: أن يسعى يف تعرف الصراط املستقيم، وما كان عليه النيب الكرمي من 

استعينوا } األخالق واهلدي والسمت، مث يسعى يف سلوكه حبالة منتظمة. كما قال 

 .  (3) {بالغدوة والروحة وشيء من الدجلة، والقصد القصد تبلغوا

وأهنا طريق  وقد تقدم شرح هذا احلديث وبيان الطريق الذي أرشد إليه رسول اهلل 
 تفوت على العبد من راحاته سهلة توصل إىل اهلل وإىل دار كرامته بسهولة وراحة، وأهنا ال

وأموره الدنيوية شيئا، بل يتمكن العبد معها من حتصيل املصلحتني والفوز بالسعادتني واحلياة 
 الطيبة. 

                                           
 ( . 4218) ابن ماجه الزهد (1) 
 ( . 4218ابن ماجه الزهد ) (2) 
 ( . 5034النسائي اإلميان وشرائعه ) (3) 
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فمىت دبر أحواله الدينية هبذا امليزان الشرعي، فقد كمل دينه وعقله، ألن املطلوب من 
 وأيسره.  العقل: أن يوصل صاحبه إىل العواقب احلميدة من أقرب طريق

وأما تدبري املعاش، فإن العاقل يسعى يف طلب الرزق مبا يتضح له أنه أنفع له وأجدى 
عليه يف حصول مقصوده. وال يتخبط يف األسباب خبط عشواء، ال يقر له قرار، بل إذا رأى 

 سببا فتح له باب رزق فليلزمه، وليثابر عليه، وليجمل يف الطلب، ففي هذا بركة جمربة. 
تدبريا آخر، وهو التدبري يف التصريف واإلنفاق، فال ينفق يف طرق حمرمة، أو  مث يدبر

طرق غري نافعة، أو يسرف يف النفقات املباحة أو يقرت. وميزان ذلك قوله تعاىل يف مدح 
 }األخيار:                        } (1) 

 [.  67الفرقان:  ]
فحسن التدبري يف كسب األرزاق، وحسن التدبري يف اإلنفاق، والتصريف، واحلفظ، 

 وتوابع ذلك: دليل على كمال عقل اإلنسان ورزانته ورشده. 
 نقصان عقله، وفساد لُبه. وضد ذلك: دليل على 

 .  (2) {ال ورع كالكف} اجلملة الثانية: قوله 

أن الورع احلقيقي هو الذي يكف نفسه،  فهذا حد جامع للورع، بني به رسول اهلل 
تفسري وقلبه ولسانه، ومجيع جوارحه عن األمور احملرمة الضارة. فكل ما قاله أهل العلم يف 

 الورع، فإنه يرجع إىل هذا التفسري الواضح اجلامع. 
فمن حفظ قلبه عن الشكوك والشبهات، وعن الشهوات احملرمة والغل واحلقد، وعن 
سائر مساوئ األخالق، وحفظ لسانه عن الغيبة والنميمة والكذب والشتم، وعن كل إمث 

عن أكل احلرام، وجوارحه  وأذى، وكالم حمرم، وحفظ فرجه وبصره عن احلرام، وحفظ بطنه
 عن كسب اآلثام، فهذا هو الورع حقيقة. 

                                           
 .  67سورة الفرقان آية :  (1) 
 ( . 4218ابن ماجه الزهد ) (2) 
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ومن ضيع شيئا من ذلك نقص من ورعه بقدر ذلك، وهلذا قال شيخ اإلسالم: " الورع 
 ترك ما خيشى ضرره يف اآلخرة ". 

 .  (1) {وال حسب كحسن اخللق} اجلملة الثالثة: قوله 

وذلك أن احلسب مرتبة عالية عند اخللق. وصاحب احلسب له اعتبار وشرف حبسب 
 ذلك. وهو نوعان: 

النوع األول: حسب يتعلق بنسب اإلنسان وشرف بيته. وهذا النوع إمنا هو مدح؛ ألنه 
مظنة أن يكون صاحبه عامال مبقتضى حسبه، مرتفعا عن الدنايا، متحليا باملكارم. فهو 

 مقصود لغريه. 
ما النوع الثاين، فهو احلسب احلقيقي الذي هو وصف للعبد، ومجال له وزينة، وخري يف وأ

الدنيا والدين، وهو حسن اخللق احملتوي على احللم الواسع، والصرب والعفو، وبذل املعروف 
 واإلحسان، واحتمال اإلساءة واألذى، وخمالقة طبقات الناس خبلق حسن. 

 وإن شئت فقل: حسن اخللق نوعان: 
األول: حسن اخللق مع اهلل، وهو أن تتلقى أحكامه الشرعية والقدرية بالرضى والتسليم 
حلكمه، واالنقياد لشرعه، بطمأنينة ورضى، وشكر هلل على ما أنعم به: من األمر والتوفيق، 

 والصرب على أقداره املؤملة والرضى هبا. 
ذى، وكف األذى، كما الثاين: حسن اخللق مع اخللق، وهو بذل الندى، واحتمال األ

 [. 199] األعراف:  (2) {        }قال تعاىل: 

{                                   

                                           
 ( . 4218ابن ماجه الزهد ) (1) 
 .  199سورة األعراف آية :  (2) 
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                               } (1)  :فصلت [

34 ،35  .] 
 فمن قام حبسن اخللق مع اهلل ومع اخللق، فقد نال اخلري والفالح. واهلل أعلم. 

 حديث جاء رجل فقال يا رسول اهلل أوصني فقال ال تغضب... 
 عون الحديث الحادي والسب

جاء رجل فقال: يا رسول اهلل، أوصين. فقال: ال تغضب. مث }قال:  عن أيب هريرة 

 . رواه البخاري.  (2) {ردد مرارا فقال: ال تغضب

بكالم كلي، وهلذا  يريد أن يوصيه النيب هذا الرجل ظن أهنا وصية بأمر جزئي، وهو 
ال }عرف أن هذا كالم جامع ، وهو كذلك؛ فإن قوله:  ردد. فلما أعاد عليه النيب 

 يتضمن أمرين عظيمني:  (3) {تغضب

أحدمها: األمر بفعل األسباب، والتمرن على حسن اخللق، واحللم والصرب، وتوطني 
ما يصيب اإلنسان من اخلَلق، من األذى القويل والفعلي. فإذا وفق هلا العبد،  النفس على

وورد عليه وارد الغضب، احتمله حبسن خلقه، وتلقاه حبلمه وصربه، ومعرفته حبسن عواقبه، 
فإن األمر بالشيء أمر به، ومبا ال يتم إال به، والنهي عن الشيء أمر بضده، وأمر بفعل 

 بد على اجتناب املنهي عنه، وهذا منه. األسباب اليت تعني الع
أن ال ينفذ غضبه: فإن الغضب غالبا ال يتمكن اإلنسان  -بعد الغضب  -الثاين: األمر 

من دفعه ورده، ولكنه يتمكن من عدم تنفيذه. فعليه إذا غضب أن مينع نفسه من األقوال 
 واألفعال احملرمة اليت يقتضيها الغضب. 

                                           
 .  35،    34سورة فصلت آية :  (1) 
 ( . 2/466( ، أمحد )2020( ، الرتمذي الرب والصلة )5765البخاري األدب ) (2) 
 ( . 2/466( ، أمحد )2020( ، الرتمذي الرب والصلة )5765البخاري األدب ) (3) 
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ر الغضب الضارة، فكأنه يف احلقيقة مل يغضب. وهبذا يكون فمىت منع نفسه من فعل آثا
ليس الشديد بالصرعة، إمنا الشديد } العبد كامل القوة العقلية، والقوة القلبية، كما قال 

 .  (1) {الذي ميلك نفسه عند الغضب

وة العبد: أن ميتنع من أن تؤثر فيه قوة الشهوة وقوة الغضب اآلثار السيئة، بل فكمال ق
 يصرف هاتني القوتني إىل تناول ما ينفع يف الدين والدنيا، وإىل دفع ما يضر فيهما. 

وغضبه ومدافعته يف نصر  فخري الناس من كانت شهوته وهواه تبعا ملا جاء به الرسول 
 احلق على الباطل. 

 اس: من كان صريع شهوته وغضبه. وال حول وال قوة إال باهلل.. وشر الن
 حديث ال يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر 

 الحديث الثاني والسبعون 
ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه } قال: قال رسول اهلل  عن عبد اهلل بن مسعود 

فقال رجل: إن الرجل حيب أن يكون ثوبه حسنا، ونعله حسنا ؟ فقال:  .مثقال ذرة من كرب 
 . رواه مسلم.  (2) {إن اهلل مجيل حيب اجلمال. الكرب: بطر احلق، وغمط الناس

ال يدخل اجلنة }ه: قد أخرب اهلل تعاىل: أن النار مثوى املتكربين، ويف هذا احلديث أن

فدل على أن الكرب موجب لدخول النار، ومانع  (3) {من كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب

 من دخول اجلنة. 
غاية االتضاح، فإنه جعل  يتضح هذا املعىن وهبذا التفسري اجلامع الذي ذكره النيب 

 الكرب نوعني: 
                                           

( ، مالك اجلامع 2/268( ، أمحد )2609( ، مسلم الرب والصلة واآلداب )5763البخاري األدب ) (1) 
(1681 . ) 
 ( . 1999الرب والصلة ) ( ، الرتمذي91مسلم اإلميان ) (2) 
 ( . 1999( ، الرتمذي الرب والصلة )91مسلم اإلميان ) (3) 
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كرب النوع األول: على احلق، وهو رده وعدم قبوله، فكل من رد احلق فإنه مستكرب عنه 
حبسب ما رد من احلق. وذلك أنه فرض على العباد أن خيضعوا للحق الذي أرسل اهلل به 

 رسله، وأنزل به كتبه. 
خملدون يف النار؛ فإنه جاءهم احلق على  فاملتكربون عن االنقياد للرسل بالكلية كفار

أيدي الرسل مؤيدا باآليات والرباهني. فقام الكرب يف قلوهبم مانعا، فردوه. قال تعاىل: 
{                                   

  } (1)  :[.  56] غافر 

وإن مل  -وأما املتكربون عن االنقياد لبعض احلق الذي خيالف رأيهم وهواهم، فهم 
من  فإن معهم من موجبات العقاب حبسب ما معهم من الكرب. وما تأثروا به -يكونوا كفارا 

االمتناع عن قبول احلق الذي تبني هلم بعد جميء الشرع به. وهلذا أمجع العلماء أن من 
 مل حيل له أن يعدل عنها لقول أحد، كائنا من كان.  استبانت له سنة رسول اهلل 

على  فيجب على طالب العلم أن يعزم عزما جازما على تقدمي قول اهلل وقول رسوله 
صله الذي يرجع إليه، وأساسه الذي يبين عليه، االهتداء هبدي قول كل أحد، وأن يكون أ

 واالجتهاد يف معرفة مراده، واتباعه يف ذلك، ظاهرا وباطنا.  النيب 
فمىت وفق هلذا األمر اجلليل فقد وفق للخري، وصار خطؤه معفوا عنه؛ ألن قصده العام 

ل واالجتهاد يف معرفة احلق، اتباع الشرع. فاخلطأ معذور فيه إذا فعل مستطاعه من االستدال
 وهذا هو املتواضع للحق. 

: فهو غمطهم واحتقارهم وذلك ناشئ عن -وهو النوع الثاين  -وأما الكرب على اخللق 
عجب اإلنسان بنفسه، وتعاظمه عليهم. فالعجب بالنفس حيمل على التكرب على اخللق، 

                                           
 .  56سورة غافر آية :  (1) 
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حبسب امرئ من } رسول اهلل واحتقارهم واالستهزاء هبم، وتنقيصهم بقوله وفعله. وقال 

 .  (1) {الشر أن حيقر أخاه املسلم

وخشي  (2) {إن الرجل حيب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا}وملا قال هذا الرجل: 

أن هذا ليس من الكرب، إذا  يكون هذا من الكرب الذي جاء فيه الوعيد: بني له النيب  أن
كان صاحبه منقادا للحق، متواضعا للخلق، وأنه من اجلمال الذي حيبه اهلل؛ فإنه تعاىل مجيل 

 يف ذاته وأمسائه وصفاته وأفعاله، حيب اجلمال الظاهري واجلمال الباطين. 
 فة يف اجلسد، وامللبس، واملسكن، وتوابع ذلك. فاجلمال الظاهر: كالنظا

 واجلمال الباطن: التجمل مبعاين األخالق وحماسنها. 
اللهم اهدين ألحسن األعمال واألخالق، ال يهدي } وهلذا كان من دعاء النيب 

 {ها إال أنت. واصرف عين سيئ األعمال واألخالق، ال يصرف عين سيئها إال أنتألحسن
 .. واهلل أعلم.  (3)

 حديث قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه اهلل بما آتاه 
 الحديث الثالث والسبعون 

قد أفلح من } قال: قال رسول اهلل  -رضي اهلل عنهما  -عن عبد اهلل بن عمرو 

 . رواه مسلم.  (4) {أسلم ورزق كفافا، وقنعه اهلل مبا آتاه

 بالفالح ملن مجع هذه اخلالل الثالث.  حكم 

                                           
 ( . 2/277( ، أمحد )2564مسلم الرب والصلة واآلداب ) (1) 
 ( . 1/399( ، أمحد )91مسلم اإلميان ) (2) 
 ( . 896النسائي االفتتاح ) (3) 
 ( . 2/173( ، أمحد )4138( ، ابن ماجه الزهد )2348، الرتمذي الزهد )( 1054مسلم الزكاة ) (4) 
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و " الفالح " اسم جامع حلصول كل مطلوب حمبوب، والسالمة من كل خموف 
 مرهوب. 

والدنيا، فإن العبد إذا هدي لإلسالم الذي هو  وذلك أن هذه الثالث مجعت خري الدين
دين اهلل الذي ال يقبل دينا سواه، وهو مدار الفوز بالثواب والنجاة من العقاب، وحصل له 
الرزق الذي يكفيه ويكف وجهه عن سؤال اخللق، مث متم اهلل عليه النعمة، بأن قنعه مبا آتاه، 

 تطمح نفسه ملا وراء ذلك، فقد حصل له وحصل له الرضى مبا أويت من الرزق والكفاف، ومل
 حسنة الدنيا واآلخرة. 

فإن النقص بفوات هذه األمور الثالثة أو أحدها: إما أن ال يهدى لإلسالم: فهذا مهما 
كانت حاله، فإن عاقبته الشقاوة األبدية. وإما بأن يهدى لإلسالم، ولكنه يبتلى: إما بفقر 

ص كبري. وإما بأن حيصل له الرزق الكايف موسعا أو ينسي، أو غىن يطغي، وكالمها ضرر ونق
 مقدرا ولكنه ال يقنع برزق اهلل، وال يطمئن قلبه مبا آتاه اهلل، فهذا فقري القلب والنفس. 

فإنه ليس الغىن عن كثرة العرض، إمنا الغىن غىن القلب، فكم من صاحب ثروة وقلبه فقري 
 قانع برزق اهلل.  متحسر، وكم من فقري ذات اليد، وقلبه غين راض،

فاحلازم إذا ضاقت عليه الدنيا مل جيمع على نفسه بني ضيقها وفقرها، وبني فقر القلب 
وحسرته وحزنه، بل كما يسعى لتحصيل الرزق، فليسع لراحة القلب، وسكونه وطمأنينته. 

 واهلل أعلم. 
 حديث إذا قمت في صالتك فصل صالة مودع... 

 الحديث الرابع والسبعون 
فقال: يا رسول اهلل،  جاء رجل إىل النيب }قال:   أيوب األنصاري عن أيب

عظين وأوجز. فقال: إذا قمت يف صالتك فصل صالة مودع، وال تكلم بكالم تعذر منه 
 . رواه أمحد.  (1) {ي الناسغدا، وامجع اليأس مما يف أيد

                                           
 ( . 5/412( ، أمحد )4171ابن ماجه الزهد ) (1) 
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 هذه الوصايا الثالث يا هلا من وصايا، إذا أخذ هبا العبد: متت أموره وأفلح. 
فالوصية األوىل: تتضمن تكميل الصالة، واالجتهاد يف إيقاعها على أحسن األحوال. 
وذلك بأن حياسب نفسه على كل صالة يصليها وأنه سيتم مجيع ما فيها من واجب، 

، وأن يتحقق مبقام اإلحسان الذي هو أعلى املقامات. وذلك بأن يقوم إليها وفرض، وسنة
مستحضرا وقوفه بني يدي ربه، وأنه يناجيه مبا يقوله من قراءة وذكر ودعاء، وخيضع له يف 

 قيامه وركوعه، وسجوده وخفضه ورفعه. 
ليب، ويعينه على هذا املقصد اجلليل، توطني نفسه على ذلك من غري تردد وال كسل ق

 ويستحضر يف كل صالة أهنا صالة مودع، كأنه ال يصلي غريها. 
ومعلوم أن املودع جيتهد اجتهادا يبذل فيه كل وسعه. وال يزال مستصحبا هلذه املعاين 

 النافعة، واألسباب القوية، حىت يسهل عليه األمر، ويتعود ذلك. 
على كل خلق مجيل؛  والصالة على هذا الوجه، تنهي صاحبها عن كل خلق رذيل، وحتثه

 ملا تؤثره يف نفسه من زيادة اإلميان، ونور القلب وسروره، ورغبته التامة يف اخلري. 
وأما الوصية الثانية: فهي حفظ اللسان ومراقبته، فإن حفظ اللسان عليه املدار، وهو 

ن مالك أمر العبد. فمىت ملك العبد لسانه ملك مجيع أعضائه، ومىت ملكه لسانه فلم يصنه ع
الكالم الضار، فإن أمره خيتل يف دينه ودنياه. فال يتكلم بكالم، إال قد عرف نفعه يف دينه أو 
دنياه وكل كالم حيتمل أن يكون فيه انتقاد أو اعتذار فليدعه، فإنه إذا تكلم به ملكه الكالم، 

 وصار أسريا له. ورمبا أحدث عليه ضررا ال يتمكن من تالفيه. 
فهي توطني النفس على التعلق باهلل وحده، يف أمور معاشه ومعاده، وأما الوصية الثالثة: 

فال يسأل إال اهلل، وال يطمع إال يف فضله، ويوطن نفسه على اليأس مما يف أيدي الناس؛ فإن 
اليأس عصمة، ومن أيس من شيء استغىن عنه. فكما أنه ال يسأل بلسانه إال اهلل، فال يعلق 

 حقيقة، ساملا من عبودية اخللق. قد حترر من رقهم، واكتسب قلبه إال باهلل. فيبقى عبدا هلل
بذلك العز والشرف؛ فإن املتعلق باخللق يكتسب الذل والسقوط حبسب تعلقه هبم. واهلل 

 أعلم. 
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 حديث هل تنصرون وترزقون إال بضعفائكم 
 الحديث الخامس والسبعون 

؟  (1) {هل تنصرون وترزقون إال بضعفائكم}قال:  عن مصعب بن سعد أن النيب 

 رواه البخاري. . 
فهذا احلديث فيه: أنه ال ينبغي لألقوياء القادرين أن يستهينوا بالضعفاء العاجزين، ال يف 

 أمور اجلهاد والنصرة، وال يف أمور الرزق وعجزهم عن الكسب. 
صر على األعداء وبسط الرزق بأسباب الضعفاء، أنه قد حيدث الن بني الرسول 

 بتوجههم ودعائهم، واستنصارهم واسرتزاقهم. 
 وذلك: أن األسباب اليت حتصل هبا املقاصد نوعان. 

نوع يشاهد باحلس، وهو القوة بالشجاعة القولية والفعلية، وحبصول الغىن والقدرة على 
لق، ويعلقون به حصول النصر الكسب. وهذا النوع هو الذي يغلب على قلوب أكثر اخل

والرزق، حىت وصلت احلال بكثري من أهل اجلاهلية أن يقتلوا أوالدهم خشية الفقر، ووصلت 
بغريهم إىل أن يتضجروا بعوائلهم الذين عدم كسبهم، وفقدت قوهتم، وهذا كله قصر نظر، 

 وضعف إميان، وقلة ثقة بوعد اهلل وكفايته، ونظر لألمور على غري حقيقتها. 
النوع الثاين: أسباب معنوية، وهي قوة التوكل على اهلل يف حصول املطالب الدينية 

 والدنيوية، وكمال الثقة به، وقوة التوجه إليه والطلب منه. 
وهذه األمور تقوي جدا من الضعفاء العاجزين الذين أجلأهتم الضرورة إىل أن يعلموا حق 

، وأهنم يف غاية العجز. فانكسرت قلوهبم، العلم، أن كفايتهم ورزقهم ونصرهم من عند اهلل
ما ال يدركه  -من دفع املكاره، وجلب املنافع  -وتوجهت إىل اهلل، فأنزل هلم من نصره ورزقه 

القادرون. ويسر للقادرين بسببهم من الرزق ما مل يكن هلم يف حساب؛ فإن اهلل جعل لكل 
 أحد رزقا مقدرا. 

                                           
 ( . 1/173( ، أمحد )3178( ، النسائي اجلهاد )2739البخاري اجلهاد والسري ) (1) 
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يد القادرين، وأعان القادرين على ذلك، وقد جعل أرزاق هؤالء العاجزين على 
وخصوصا من قويت ثقتهم باهلل، واطمأنت نفوسهم لثوابه فإن اهلل يفتح هلؤالء من أسباب 

 النصر والرزق ما مل يكن هلم ببال، وال دار هلم يف خيال. 
فكم من إنسان كان رزقه مقرتا، فلما كثرت عائلته واملتعلقون به، وسع اهلل له الرزق من 

 ات وأسباب شرعية قدرية إهلية. جه
 }ومن جهة وعد اهلل الذي ال خيلف:            } (1)  :سبأ [

هم أعط منفقا خلفا، وأعط ممسكا الل}ومن جهة: دعاء املالئكة كل صباح يوم: . [  39

 .  {تلقا

 ومن جهة أن أرزاق هؤالء الضعفاء توجهت إىل من قام هبم، وكانت على يده. 
 ومن جهة أن يد املعطي هي العليا من مجيع الوجوه. 

ومن جهة أن املعونة من اهلل تأيت على قدر املؤنة، وأن الربكة تشارك كل ما كان لوجهه، 
 هلذا نقول: ومرادا به ثوابه. و 

ومن جهة إخالص العبد هلل، وتقربه إليه بقلبه ولسانه ويده، كلما أنفق، توجه إىل اهلل 
 وتقرب إليه. وما كان له فهو مبارك. 

ومن جهة قوة التوكل، وثقة املنفق، وطمعه يف فضل اهلل وبره. والطمع والرجاء من أكرب 
 األسباب حلصول املطلوب. 

إن قاموا وقعدوا، ويف كل  -املنفق عليهم، فإهنم يدعون اهلل ومن جهة دعاء املستضعفني 
 }ملن قام بكفايتهم. والدعاء سبب قوي:  -أحواهلم             } 

  . [ 60]غافر:  (2)
 وكل هذا جمرب مشاهد، فتبا للمحرومني، وما أجل ربح املوفقني، واهلل أعلم. 

                                           
 .  39سورة سبأ آية :  (1) 
 .  60سورة غافر آية :  (2) 
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 حديث يضحك اهلل إلى رجلين يقتل أحدهما اآلخر يدخالن الجنة... 
 الحديث السادس والسبعون 

يضحك اهلل إىل رجلني يقتل أحدمها } قال: قال رسول اهلل  عن أيب هريرة 

اآلخر، يدخالن اجلنة، يقاتل هذا يف سبيل اهلل، فيقتل، مث يتوب اهلل على القاتل فيسلم 
 متفق عليه.  (1) {فيستشهد

هذا احلديث يدل على تنوع كرم الكرمي، وأن كرمه وفضله متنوع من وجوه ال تعد وال 
 عقول اخللق وخواطرهم.  حتصى، وال يدخل يف

فهذان الرجالن اللذان قتل أحدمها اآلخر قيض اهلل لكل منهما من فضله وكرمه سببا 
 أوصله إىل اجلنة. 

 -الذي مل يسلم بعد  -فاألول: قاتل يف سبيله، وأكرمه اهلل على يد الرجل اآلخر 
ه إعالء كلمة اهلل، بالشهادة اليت هي أعلى املراتب، بعد مرتبة الصديقني، وغرضه يف جهاد

 والتقرب إىل ربه بذلك. فأجره على اهلل، وليس له على القاتل حق، فثبت أجره على اهلل. 
وأما اآلخر: فإن اهلل تعاىل جعل باب التوبة مفتوحا لكل من أراد التوبة باإلسالم وما 

تائبني: دونه، ومل جيعل ذنبا من الذنوب مانعا من قبول التوبة، كما قال تعاىل يف حق ال
{                                  

         } (2)  :[ 53] الزمر .  

فلما أسلم وتاب حما اهلل عنه الكفر وآثاره، مث من عليه بالشهادة، فدخل اجلنة، كأخيه 
 الذي قتله وأكرمه على يده، ومل يهنه على يد أخيه بقتله، وهو كافر. 

                                           
( ، ابن ماجه املقدمة 3166( ، النسائي اجلهاد )1890( ، مسلم اإلمارة )2671اد والسري )البخاري اجله (1) 
 ( . 1000( ، مالك اجلهاد )2/464( ، أمحد )191)
 .  53سورة الزمر آية :  (2) 
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 فهذا الضحك من الباري يدل على غاية كرمه وجوده، وتنوع بره. وهذا الضحك الوارد
يف هذا احلديث ويف غريه من النصوص كغريه من صفات اهلل. على املؤمن أن يعرتف بذلك 
ويؤمن به، وأنه حق على حقيقته، وأن صفاته صفات كمال، ليس له فيها مثل، وال شبه وال 

 ند. 
فكما أن هلل ذاتا ال تشبهها الذوات فله تعاىل صفات ال تشبهها الصفات، وكلها 

م وجالل ومجال وكمال. فنؤمن مبا جاء به الكتاب والسنة من صفات محد وجمد وتعظي
صفات ربنا، ونعلم أنه ال يتم اإلميان والتوحيد إال بإثباهتا على وجه يليق بعظمة اهلل وكربيائه 

 وجمده. 
وهذا احلديث من مجلة األحاديث املرغبة يف الدخول يف اإلسالم وفتح أبواب التوبة بكل 

ما قبله، وما عمله اإلنسان يف حال كفره، وقد أسلم على ما  وسيلة، فإن اإلسالم جيب
أسلف، حىت الرقاب اليت قتلها نصرا لباطله، واألموال اليت استوىل عليها من أجل ذلك؛ كل 

 ذلك معفو عنه بعد اإلسالم. 
وقولنا: " من أجل ذلك " احرتاز عن احلقوق اليت اقتضتها املعامالت بني املسلمني 

لكافر إذا أسلم وعليه حقوق وديون وأعيان أخذها وحصلت له بسبب والكفار، فإن ا
املعاملة، فإن اإلسالم ال يسقطها؛ ألهنا معامالت مشرتكة بني الناس، برهم وفاجرهم، 

إذا  -املسلمني والكفار  -مسلمهم وكافرهم، خبالف القسم األول، فإن كال من الطرفني 
يرد إال طوعا، وتربعا ممن وصل إليه، واهلل حصل احلرب، وترتب عليه قتل وأخذ مال، ال 

 أعلم. 
ويشبه هذا من بعض الوجوه، قتال أهل البغي ألهل العدل، حيث مل يضمنهم العلماء 
ما أتلفوه حال احلرب من نفوس وأموال للتأويل، كما أمجع على ذلك الصحابة رضي اهلل 

لف من أموال، ليس فيه عنهم حني وقعت الفتنة، فأمجعوا على أن ما تلف من نفوس، وأت
 ضمان من الطرفني. 
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دليل على أن توبة اهلل على من  (1) {مث يتوب اهلل على اآلخر فيسلم}ويف قوله: 

أسلم أو تاب من ذنوبه متقدمة على توبة العبد، فإنه تعاىل إذن بتوبته وقدرها ولطف به، إذ 
ألسباب املوجبة لتوبته، فتاب العبد، مث تاب اهلل عليه بعد ذلك، بأن حما عنه ما قيض له ا

فتوبة العبد حمفوفة بتوبتني، تفضل هبما عليه ربه، إذنه  -الكفر فما دونه  -سبق من اجلرائم 
 له وتقديره وتيسريه للتوبة حىت تاب، مث قبول توبته وحمو زلته، فهو تعاىل التواب الرحيم. 

من أجل الطاعات وأعظمها، فهذا احلكم ثابت يف مجيع الطاعات كلها، يوفق  والتوبة
اهلل هلا العبد أوال، وييسر له أسباهبا، ويسهل له طرقها، مث إذا فعلها املطيع قبلها، وكتب له 

 هبا رضوانه وثوابه، فما أوسع فضل الكرمي، وما أغزر كرمه املتنوع العميم.. واهلل أعلم. 
 أحدكم الموت لضرر أصابه  حديث ال يتمنين

 الحديث السابع والسبعون 
ال يتمنني أحدكم املوت لضرر أصابه، فإن  } قال: قال رسول اهلل  عن أنس 

خريا يل، وتوفين إذا كانت الوفاة خريا  كان ال بد فاعال، فليقل: اللهم أحيين ما كانت احلياة
 متفق عليه.  (2) {يل

هذا هني عن متين املوت للضر الذي ينزل بالعبد، من مرض أو فقر أو خوف، أو وقوع 
 يف شدة ومهلكة، أو حنوها من األشياء، فإن يف متين املوت لذلك مفاسد. 

وهو مأمور بالصرب والقيام منها: أنه يؤذن بالتسخط والتضجر من احلالة اليت أصيب هبا، 
 بوظيفته. ومعلوم أن متين املوت ينايف ذلك. 

                                           
( ، ابن ماجه املقدمة 3166( ، النسائي اجلهاد )1890( ، مسلم اإلمارة )2671البخاري اجلهاد والسري ) (1) 
 ( . 1000( ، مالك اجلهاد )2/318( ، أمحد )191)
( ، 971( ، الرتمذي اجلنائز )2680( ، مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار )5347البخاري املرضى ) (2) 

 ( . 3/247( ، أمحد )4265( ، ابن ماجه الزهد )3108( ، أبو داود اجلنائز )1820النسائي اجلنائز )
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ومنها: أنه يضعف النفس، وحيدث اخلور والكسل، ويوقع يف اليأس. واملطلوب من العبد 
مقاومة هذه األمور، والسعي يف إضعافها وختفيفها حبسب اقتداره، وأن يكون معه من قوة 

به. وذلك موجب ألمرين: اللطف اإلهلي ملن أتى القلب وقوة الطمع يف زوال ما نزل 
 باألسباب املأمور هبا، والسعي النافع الذي يوجبه قوة القلب ورجاؤه. 

ومنها: أن متين املوت جهل ومحق، فإنه ال يدري ما يكون بعد املوت، فرمبا كان  
 كاملستجري من الضر إىل ما هو أفظع منه، من عذاب الربزخ وأهواله. 

ملوت يقطع على العبد األعمال الصاحلة اليت هو بصدد فعلها والقيام هبا، ومنها: أن ا
 وبقية عمر املؤمن ال قيمة له، فكيف يتمىن انقطاع عمل الذرة منه خري من الدنيا وما عليها. 
وأخص من هذا العموم: قيامه بالصرب على الضر الذي أصابه، فإن اهلل يويف الصابرين 

 أجرهم بغري حساب. 
فإن كان ال بد فاعال فليقل: اللهم أحيين إذا كانت }قال يف آخر احلديث: وهلذا 

فيجعل العبد األمر مفوضا إىل ربه  (1) {احلياة خريا يل، وتوفين إذا كانت الوفاة خريا يل

فيه اخلري والصالح له، الذي يعلم من مصاحل عبده ما ال يعلم العبد، ويريد له الذي يعلم ما 
 من اخلري ما ال يريده، ويلطف به يف بالئه كما يلطف به يف نعمائه. 

يقل أحدكم: اللهم اغفر يل إن شئت، اللهم ارمحين ال } والفرق بني هذا وبني قوله 

، أن املذكور يف احلديث الذي فيه  (2) {إن شئت، ولكن ليعزم املسألة؛ فإن اهلل ال مكره له

 التعليق بعلم اهلل وإرادته، هو يف األمور املعينة اليت ال يدري العبد من عاقبتها ومصلحتها. 

                                           
( ، 1821( ، النسائي اجلنائز )2680( ، مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار )5347البخاري املرضى ) (1) 

 ( . 3/281( ، أمحد )4265ابن ماجه الزهد )
( ، الرتمذي الدعوات 2679( ، مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار )5980البخاري الدعوات ) (2) 
( ، مالك النداء للصالة 2/463( ، أمحد )3854لدعاء )( ، ابن ماجه ا1483( ، أبو داود الصالة )3497)
(494 . ) 
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مور اليت يعلم مصلحتها بل ضرورهتا وحاجة كل وأما املذكور يف احلديث اآلخر: فهي األ
عبد إليها، وهي مغفرة اهلل ورمحته وحنوها. فإن العبد يسأهلا ويطلبها من ربه طلبا جازما، ال 

 معلق باملشيئة وغريها. ألنه مأمور وحمتم عليه السعي فيها، ويف مجيع ما يتوسل به إليها. 
الثابت األمر هبا؛ فإن العبد يؤمر بفعلها وهذا كالفرق بني فعل الواجبات واملستحبات 

أمر إجياب أو استحباب، وبعض األمور املعينة اليت ال يدري العبد من حقيقتها ومصلحتها، 
 فإنه يتوقف حىت يتضح له األمر فيها. 

واستثىن كثري من أهل العلم من هذا، جواز متين املوت خوفا من الفتنة، وجعلوا من هذا 
 }عنها: قول مرمي رضي اهلل         } (1)  :[. كما استثىن  23] مرمي

 {  بعضهم متين املوت شوقا إىل اهلل. وجعلوا منه قول يوسف           

             } (2)  :[.  101] يوسف 

ويف هذا نظر؛ فإن يوسف مل يتمن املوت، وإمنا سأل اهلل الثبات على اإلسالم، حىت 
 أل العبد ربه حسن اخلامتة.. واهلل أعلم. يتوفاه مسلما، كما يس

 حديث إن الدنيا حلوة خضرة وإن اهلل مستخلفكم فيها... 
 الحديث الثامن والسبعون 

نيا حلوة خضرة، وإن اهلل إن الد} قال: قال رسول اهلل  عن أيب سعيد اخلدري 

مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بين إسرائيل  
 . رواه مسلم.  (3) {كانت يف النساء

                                           
 .  23سورة مرمي آية :  (1) 
 .  101سورة يوسف آية :  (2) 
( ، 4000( ، ابن ماجه الفنت )2191( ، الرتمذي الفنت )2742مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ) (3) 

 ( . 3/61أمحد )
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يف هذا احلديث حبال الدنيا وما هي عليه من الوصف الذي يروق الناظرين  أخرب 
يا حمنة وابتالء للعباد، مث أمر بفعل األسباب، اليت تقي والذائقني. مث أخرب أن اهلل جعلها الدن

 من الوقوع يف فتنتها. 
فإخباره بأهنا حلوة خضرة يعم أوصافها اليت هي عليها، فهي حلوة يف مذاقها وطعمها، 

  }ولذاهتا وشهواهتا، خضرة يف رونقها وحسنها الظاهر، كما قال تعاىل:    

                                 

       } (1)  :ل تعاىل: [. وقا 14] آل عمران{            

            } (2)  :[ 7. ] الكهف .  

 ابتالء منه وامتحانا، واستخلف فهذه اللذات املنوعة فيها، واملناظر البهيجة، جعلها اهلل
 فيها العباد لينظر كيف يعملون. 

فمن تناوهلا من حلها، ووضعها يف حقها، واستعان هبا على ما خلق له من القيام 
بعبودية اهلل، كانت زادا له وراحلة إىل دار أشرف منها وأبقى، ومتت له السعادة الدنيوية 

 واألخروية. 
علمه ومراده، مل يؤت منها إال ما كتب له، وكان مآله بعد  ومن جعلها أكرب مهه، وغاية

ذلك إىل الشقاء، ومل يهنأ بلذاهتا وال شهواهتا إال مدة قليلة، فكانت لذاته قليلة، وأحزانه 
 طويلة. 

وكل نوع من لذاهتا فيه هذه الفتنة واالختبار، ولكن أبلغ ما يكون وأشد فتنة النساء، 
فيها خطري وضررها كبري، فإهنن مصائد الشيطان وحبائله، كم فإن فتنتهن عظيمة، والوقوع 

صاد هبن من معاىف فأصبح أسري شهوته، رهني ذنبه، قد عز عليه اخلالص، والذنب ذنبه، 

                                           
  . 14سورة آل عمران آية :  (1) 
 .  7سورة الكهف آية :  (2) 
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فإنه الذي مل حيرتز من هذه البلية، وإال فلو حترز منها، ومل يدخل مداخل التهم، وال تعرض 
 من هذه الفتنة، وخلص من هذه احملنة.  للبالء، واستعان باعتصامه باملوىل، لنجا

يف هذا احلديث منها على اخلصوص. وأخرب مبا جرت على من  وهلذا حذر النيب 
 قبلنا من األمم؛ فإن يف ذلك عربة للمعتربين، وموعظة للمتقني.. واهلل أعلم. 

 حديث اإليمان بضع وسبعون شعبة أعالها قول ال إله إال اهلل... 
 لسبعون الحديث التاسع وا

أو بضع وستون  -اإلميان بضع وسبعون } قال: قال رسول اهلل  عن أيب هريرة 

شعبة، أعالها: قول: ال إله إال اهلل، وأدناها: إماطة األذى عن الطريق، واحلياء شعبة من  -
 . متفق عليه.  (1) {مياناإل

هذا احلديث من مجلة النصوص الدالة على أن اإلميان اسم يشمل عقائد القلب 
وأعماله، وأعمال اجلوارح، وأقوال اللسان، فكل ما يقرب إىل اهلل، وما حيبه ويرضاه، من 

. واجب ومستحب، فإنه داخل يف اإلميان، وذكر هنا أعاله وأدناه، وما بني ذلك وهو احلياء
ولعل ذكر احلياء؛ ألنه السبب األقوى للقيام جبميع شعب  (2) {واحلياء شعبة من اإلميان}

اإلميان. فإن من استحيا من اهلل لتواتر نعمه، وسوابغ كرمه، وجتليه عليه بأمسائه احلسىن، 
أوجب  -جلليل الكبري يظلم نفسه وجيين عليها مع هذا كثري التقصري مع هذا الرب ا -والعبد 

 له هذا احلياء التوقي من اجلرائم، والقيام بالواجبات واملستحبات. 
فأعلى هذه الشعب شعب اإلميان وأصلها وأساسها، قول: " ال إله إال اهلل " صادقا من 

 وحده؛ فإنه قلبه، حبيث يعلم ويوقن أنه ال يستحق هذا الوصف العظيم، وهو األلوهية إال اهلل

                                           
( ، 4676( ، أبو داود السنة )5005( ، النسائي اإلميان وشرائعه )35( ، مسلم اإلميان )9البخاري اإلميان ) (1) 

 ( . 2/414( ، أمحد )57ابن ماجه املقدمة )
( ، 4676داود السنة ) ( ، أبو5005( ، النسائي اإلميان وشرائعه )35( ، مسلم اإلميان )9البخاري اإلميان ) (2) 

 ( . 2/414( ، أمحد )57ابن ماجه املقدمة )
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هو ربه الذي يربيه ويريب مجيع العاملني بفضله وإحسانه، والكل فقري وهو الغين، والكل عاجز 
وهو القوي، مث يقوم يف كل أحواله بعبوديته لربه، خملصا له الدين، فإن مجيع شعب اإلميان 

 فروع ومثرات هلذا األصل. 
لمعبود احلق، وبعضها يرجع إىل ودل على أن شعب اإلميان بعضها يرجع إىل اإلخالص ل

 اإلحسان إىل اخللق. 
ونبه بإماطة األذى على مجيع أنواع اإلحسان القويل والفعلي. اإلحسان الذي فيه وصول 

 املنافع، واإلحسان الذي فيه دفع املضار عن اخللق. 
وإذا علمنا أن شعب اإلميان كلها ترجع إىل هذه األمور، علمنا أن كل خصلة من 

 ري فهي من الشعب، وقد تكلم العلماء على تعيينها. خصال اخل
 فمنهم: من وصل إىل هذا املبلغ املقدر يف احلديث. 

ومنهم: من قارب ذلك، ولكن إذا فهم املعىن متكن اإلنسان أن يعتد بكل خصلة وردت 
من الشعب، ونصيب العبد من اإلميان  -قولية أو فعلية، ظاهرة أو باطنة  -عن الشارع 

صيبه من هذه اخلصال، قلة وكثرة، وقوة وضعفا، وتكميال وضده، وهي ترجع إىل بقدر ن
 تصديق خرب اهلل وخرب رسوله، وامتثال أمرمها، واجتناب هنيهما. 

وقد وصف اهلل اإلميان بالشجرة الطيبة يف أصلها ومثراهتا اليت أصلها ثابت، وفروعها 
يضرب اهلل األمثال للناس لعلهم باسقة يف السماء، تؤيت أكلها كل حني بإذن رهبا، و 

 يتذكرون. واهلل أعلم. 
 حديث ما منكم من أحد إال سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان... 

 الحديث الثمانون 
ما منكم من أحد إال سيكلمه ربه، } قال: قال رسول اهلل  عن عدي بن حامت 

ليس بينه وبينه ترمجان فينظر أمين منه، فال يرى إال ما قدم، وينطر أشأم منه، فال يرى إال ما 
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قدم، وينظر بني يديه فال يرى إال النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق مترة، فمن مل جيد 
 . متفق عليه.  (1) {فبكلمة طيبة

 تضمن من عظمة الباري ما ال حتيط به العقول وال تعرب عنه األلسن. هذا حديث عظيم 
أخرب فيه: أن مجيع اخللق سيكلمهم اهلل مباشرة من دون ترمجان وال واسطة، ويسأهلم عن 
مجيع أعماهلم، خريها وشرها، دقيقها وجليلها، سابقها والحقها، ما علمه العباد وما نسوه 

كما خيلقهم ويرزقهم يف ساعة واحدة، ويبعثهم يف ساعة   منها، وذلك أنه لعظمته وكربيائه
واحدة فإنه حياسبهم مجيعهم يف ساعة واحدة، فتبارك من له العظمة واجملد، وامللك العظيم 

 واجلالل. 
ويف هذه احلالة اليت حياسبهم فيها ليس مع العبد أنصار وال أعوان وال أوالد وال أموال، 

، قد أحاطت به أعماله تطلب اجلزاء باخلري أو الشر، عن قد جاءه فردا كما خلقه أول مرة
ميينه ومشاله، وأمامه النار البد له من ورودها، فهل إىل صدوره منها سبيل ؟ ال سبيل إىل 

 ذلك إال برمحة اهلل، ومبا قدمت يداه من األعمال املنجية منها. 
ق مترة، فمن مل جيد أمته على اتقاء النار ولو بالشيء اليسري، كش وهلذا حث النيب 

 فبكلمة طيبة. 
ويف هذا احلديث: أن من أعظم املنجيات من النار، اإلحسان إىل اخللق باملال واألقوال، 
وأن العبد ال ينبغي له أن حيتقر من املعروف ولو شيئا قليال، والكلمة الطيبة تشمل النصيحة 

 الدنيوية. للخلق بتعليمهم ما جيهلون، وإرشادهم إىل مصاحلهم الدينية و 
وتشمل الكالم املسر للقلوب، الشارح للصدور، املقارن للبشاشة والبشر، وتشمل الذكر 

 هلل والثناء عليه، وذكر أحكامه وشرائعه. 

                                           
( ، ابن 2415( ، الرتمذي صفة القيامة والرقائق والورع )1016( ، مسلم الزكاة )7074البخاري التوحيد ) (1) 

 ( . 4/256( ، أمحد )185ماجه املقدمة )
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فكل كالم يقرب إىل اهلل وحيصل به النفع لعباد اهلل، فهو داخل يف الكلمة الطيبة، قال 
 }تعاىل:                    } (1)  :[، وقال  10] فاطر

 }تعاىل:        } (2)  وهي كل عمل وقول يقرب إىل اهلل، وحيصل به [

 }النفع خللقه [           } (3)  :[ واهلل أعلم.  46. ] الكهف 

دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختالفهم  حديث
 على أنبيائهم... 

 الحديث الحادي والثمانون 
كان قبلكم    دعوين ما تركتكم، فإمنا أهلك من}قال:  عن النيب  عن أيب هريرة 

كثرة سؤاهلم، واختالفهم على أنبيائهم، فإذا هنيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر 
 . متفق عليه.  (4) {فائتوا منه ما استطعتم

 }عنها: هي اليت هنى اهلل عنها يف قوله:  هذه األسئلة اليت هنى النيب       

                 } (5)  :[  111000111. ] املائدة. 

وهي األسئلة عن أشياء من أمور الغيب، أو من األمور اليت عفا اهلل عنها، فلم حيرمها ومل 
ل عنها وقت نزول الوحي والتشريع، فرمبا وجبت بسبب السؤال، ورمبا يوجبها، فيسأل السائ

                                           
 .  10سورة فاطر آية :  (1) 
 .  46سورة الكهف آية :  (2) 
 .  46سورة الكهف آية :  (3) 
( ، النسائي 2679( ، الرتمذي العلم )1337( ، مسلم احلج )6858البخاري االعتصام بالكتاب والسنة ) (4) 

 ( . 2/508( ، أمحد )2( ، ابن ماجه املقدمة )2619مناسك احلج )
 .  101سورة املائدة آية :  (5) 
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أعظم املسلمني جرما: من سأل عن شيء مل } حرمت كذلك، فيدخل السائل يف قوله 

 .  (1) {حيرم فحرم من أجل مسألته

ى العبد عن سؤال التعنت واألغلوطات، وينهى أيضا عن أن يسأل عن وكذلك ينه
األمور الطفيفة غري املهمة، ويدع السؤال عن األمور املهمة، فهذه األسئلة وما أشبهها هي 

 اليت هنى الشارع عنها. 
وأما السؤال على وجه االسرتشاد عن املسائل الدينية من أصول وفروع، عبادات أو 

وإدراك ا أمر اهلل هبا ورسوله، ومما حث عليها، وهي الوسيلة لتعلم العلوم، معامالت، فهي مم
 }احلقائق، قال تعاىل:                          } (2) [ 

 }[، وقال:  7األنبياء:                           

   } (3)  :ات. وقال إىل غريها من اآلي.. [  45] الزخرف { من يرد اهلل به

وذلك بسلوك طريق التفقه يف الدين دراسة وتعلما وسؤاال، وقال:  (4) {خريا يفقهه يف الدين

 .  (5) {موا ؟ فإمنا شفاء العي السؤالأال سألوا إذ مل يعل}

                                           
( ، أمحد 4610( ، أبو داود السنة )2358مسلم الفضائل ) ( ،6859البخاري االعتصام بالكتاب والسنة ) (1) 
(1/176 . ) 
 .  7سورة األنبياء آية :  (2) 
 .  45سورة الزخرف آية :  (3) 
( ، الدارمي 4/93( ، أمحد )221( ، ابن ماجه املقدمة )1037( ، مسلم اإلمارة )71البخاري العلم ) (4) 

 ( . 226املقدمة )
 ( . 336)أبو داود الطهارة  (5) 
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وقد أمر اهلل بالرفق بالسائل، وإعطائه مطلوبه، وعدم التضجر منه. وقال يف سورة 
 }الضحى:          } (1)  :[. فهذا يشمل السائل عن  10] الضحى

 والسائل ملا حيتاجه من أمور الدنيا، من مال وغريه.  العلوم النافعة
ومما يدخل يف هذا احلديث: السؤال عن كيفية صفات الباري، فإن األمر يف الصفات  
كلها كما قال اإلمام مالك ملن سأله عن كيفية االستواء على العرش ؟ فقال: " االستواء 

 بدعة ".  معلوم، والكيف جمهول، واإلميان به واجب، والسؤال عنه
فمن سأل عن كيفية علم اهلل، أو كيفية خلقه وتدبريه، قيل له: فكما أن ذات اهلل تعاىل 
ال تشبهها الذوات، فصفاته ال تشبهها الصفات، فاخللق يعرفون اهلل، ويعرفون ما تعرف هلم 

 به من صفاته وأفعاله، وأما كيفية ذلك، فال يعلم تأويله إال اهلل. 
 ديث أصلني عظيمني: يف هذا احل مث ذكر 

فكل ما هنى عنه النيب من األقوال  (2) {فإذا هنيتكم عنه فاجتنبوه} أحدمها: قوله 

 واألفعال، الظاهرة والباطنة، وجب تركه، والكف عنه، امتثاال وطاعة هلل ورسوله. 
النهي طلب كف النفس، وهو مقدور لكل  ومل يقل يف النهي: " ما استطعتم " ألن

أحد، فكل أحد يقدر على ترك مجيع ما هنى اهلل عنه ورسوله، ومل يضطر العباد إىل شيء من 
احملرمات املطلقة، فإن احلالل واسع، يسع مجيع اخللق يف عباداهتم ومعامالهتم، ومجيع 

 تصرفاهتم. 
ه يف هذه احلالة امللجئة إليه قد صار من وأما إباحة امليتة والدم وحلم اخلنزير للمضطر، فإن

جنس احلالل؛ فإن الضرورات تبيح احملظورات، فتصريها الضرورة مباحة؛ ألنه تعاىل إمنا حرم 

                                           
 .  10سورة الضحى آية :  (1) 
( ، 2679( ، الرتمذي العلم )1337( ، مسلم الفضائل )6858البخاري االعتصام بالكتاب والسنة ) (2) 

 ( . 2/467( ، أمحد )2( ، ابن ماجه املقدمة )2619النسائي مناسك احلج )
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احملرمات حفظا لعباده، وصيانة هلم عن الشرور واملفاسد، ومصلحة هلم، فإذا قاوم ذلك 
 اهلل وإحسانا.  قدمت هذه على تلك رمحة من -وهو بقاء النفس  -مصلحة أعظم 

وليست األدوية من هذا الباب، فإن الدواء ال يدخل يف باب الضرورات، فإن اهلل تعاىل 
يشفي املبتلى بأسباب متنوعة، ال تتعني يف الدواء. وإن كان الدواء يغلب على الظن الشفاء 

ات، خبالف به، فإنه ال حيل التداوي باحملرمات، كاخلمر وألبان احلمر األهلية، وأصناف احملرم
 املضطر إىل أكل امليتة، فإنه يتيقن أنه إذا مل يأكل منها ميوت. 

وهذا أصل   (1) {وإذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم} األصل الثاين: قوله 

 }كبري، دل عليه أيضا قوله تعاىل:       } (2)  :[  16] التغابن. 

فأوامر الشريعة كلها معلقة بقدرة العبد واستطاعته. فإذا مل يقدر على واجب من 
وجب  -لك البعض عبادة وذ -الواجبات بالكلية، سقط عنه وجوبه. وإذا قدر على بعضه 

 ما يقدر عليه منه، وسقط عنه ما يعجز عنه. 
ويدخل يف هذا من مسائل الفقه واألحكام ما ال يعد وال حيصى. فيصلي املريض قائما، 
فإن مل يستطع صلى قاعدا، فإن مل يستطع صلى على جنبه، فإن مل يستطع اإلمياء برأسه، 

ليه. فإن أعجزه مرض ال يرجى زواله، أطعم عنه كل أومأ بطرفه. ويصوم العبد ما دام قادرا ع
 يوم مسكينا، وإن كان مرضا يرجى زواله، أفطر، وقضى عدته من أيام أخر. 

ومن ذلك من عجز عن سرتة الصالة الواجبة، أو عن االستقبال أو توقي النجاسة: 
تعذرت  سقط عنه ما عجز عنه. وكذلك بقية شروط الصالة وأركاهنا، وشروط الطهارة، ومن

 عليه الطهارة باملاء للعدم، أو للضرر يف مجيع الطهارة، أو بعضها، عدل إىل طهارة التيمم. 
 واملعضوب يف احلج، عليه أن يستنيب من حيج عنه، إذا كان قادرا على ذلك مباله. 

                                           
( ، 2619( ، النسائي مناسك احلج )1337( ، مسلم احلج )6858البخاري االعتصام بالكتاب والسنة ) (1) 

 ( . 2/508( ، أمحد )2ابن ماجه املقدمة )
 .  16سورة التغابن آية :  (2) 
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واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، جيب على من قدر عليه باليد، مث باللسان مث 
 بالقلب. 
على األعمى واألعرج واملريض حرج يف ترك العبادات اليت يعجزون عنها، أو تشق  وليس

 عليهم مشقة غري حمتملة. 
ومن عليه نفقة واجبة، وعجز عن مجيعها، بدأ بزوجته، فرقيقه، فالولد، فالوالدين، 

 كذلك الفطرة. ##فاألقرب مث األقرب. و
، إذا قدر على بعضه، وعجز عن وهكذا مجيع ما أمر به العبد أمر إجياب أو استحباب

 باقيه، وجب عليه ما يقدر عليه، وسقط عنه ما عجز عنه. وكلها داخلة يف هذا احلديث. 
ومسائل القرعة هلا دخول يف هذا األصل؛ ألن األمور إذا اشتبهت: ملن هي ؟ ومن أحق 

جز عنه، هبا ؟ رجعنا إىل املرجحات. فإن تعذر الرتجيح من كل وجه، سقط هذا الواجب للع
 وعدل إىل القرعة اليت هي غاية ما ميكن. وهي مسائل كثرية معروفة يف كتب الفقه. 

تدخل حتت هذا األصل، فإن كل والية جيب فيها  -صغارها وكبارها  -والواليات كلها 
تولية املتصف باألوصاف اليت حيصل هبا مقصود الوالية. فإن تعذرت كلها، وجب فيها تولية 

 . األمثل فاألمثل
وكما يستدل على هذا األصل بتلك اآلية وذلك احلديث، فإنه يستدل عليها باآليات 

  }واألحاديث اليت نفى اهلل ورسوله فيها احلرج عن األمة، كقوله تعاىل:        

  } (1)  :[  286] البقرة ،{                   

                       } (2)  :[،  7] الطالق{     

          } (3)  :[،  78] احلج{            

                                           
 .  286سورة البقرة آية :  (1) 
 .  7سورة الطالق آية :  (2) 
 .  78سورة احلج آية :  (3) 
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 } (1)  :[،  6] املائدة{               } (2) لبقرة: ] ا

185  ،]{           } (3)  :[  28] النساء. 

فالتخفيفات الشرعية يف العبادات وغريها جبميع أنواعها داخلة يف هذا األصل، مع ما 
الصفات املقتضية لذلك، كاحلمد واحلكمة، يستدل على هذا مبا هلل تعاىل من األمساء و 

والرمحة الواسعة، واللطف والكرم واالمتنان. فإن آثار هذه األمساء اجلليلة اجلميلة كما هي 
سابغة وافرة واسعة يف املخلوقات والتدبريات، فهي كذلك يف الشرائع، بل أعظم ألهنا هي 

 . الغاية يف اخللق. وهي الوسيلة العظمى للسعادة األبدية
فاهلل تعاىل خلق املكلفني ليقوموا بعبوديته. وجعل عبوديته والقيام بشرعه طريقا إىل نيل 

  } -بعد ما شرع الطهارة بأنواعها  -رضاه وكرامته. كما قال تعاىل          

                                                    

} (4)  :[  6] املائدة. 

فظهرت آثار رمحته ونعمته يف الشرعيات واملباحات، كما ظهرت يف املوجودات. فله 
ثناء وأعاله، وغاية احلب والتعظيم ومنتهاه. وباهلل تعاىل أمت احلمد وأعاله، وأوفر الشكر وال

 التوفيق. 
 حديث من ال يرحم الناس ال يرحمه اهلل 

 الحديث الثاني والثمانون 
من ال يرحم الناس ال يرمحه } قال: قال رسول اهلل  عن جرير بن عبد اهلل 

 عليه. . متفق  {اهلل

                                           
 .  6سورة املائدة آية :  (1) 
 .  185سورة البقرة آية :  (2) 
 .  28لنساء آية : سورة ا (3) 
 .  6سورة املائدة آية :  (4) 
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يدل هذا احلديث مبنطوقه على أن من ال يرحم الناس ال يرمحه اهلل، ومبفهومه على أن من 
الرامحون يرمحهم الرمحن، ارمحوا }يف احلديث اآلخر:  يرحم الناس يرمحه اهلل، كما قال 

 .  (1) {ن يف األرض، يرمحكم من يف السماءم

فرمحة العبد للخلق من أكرب األسباب اليت تنال هبا رمحة اهلل، اليت من آثارها خريات 
الدنيا، وخريات اآلخرة، وفقدها من أكرب القواطع واملوانع لرمحة اهلل، والعبد يف غاية الضرورة 

ني، وكل ما هو فيه من النعم واندفاع النقم، واالفتقار إىل رمحة اهلل، ال يستغين عنها طرفة ع
 من رمحة اهلل. 

فمىت أراد أن يستبقيها ويستزيد منها، فليعمل مجيع األسباب اليت تنال هبا رمحته، وجتتمع  
  }كلها يف قوله تعاىل:             } (2)  :[  56]األعراف 

وهم احملسنون يف عبادة اهلل، احملسنون إىل عباد اهلل. واإلحسان إىل اخللق أثر من آثار 
 رمحة العبد هبم. 

 والرمحة اليت يتصف هبا العبد نوعان: 
، وجعل يف قلوهبم الرأفة والرمحة النوع األول: رمحة غريزية، قد جبل اهلل بعض العباد عليها

واحلنان على اخللق، ففعلوا مبقتضى هذه الرمحة مجيع ما يقدرون عليه من نفعهم، حبسب 
استطاعتهم. فهم حممودون مثابون على ما قاموا به، معذورون على ما عجزوا عنه، ورمبا  

 كتب اهلل هلم بنياهتم الصادقة ما عجزت عنه قواهم. 
ة يكتسبها العبد بسلوكه كل طريق ووسيلة، جتعل قلبه على هذا والنوع الثاين: رمح

الوصف، فيعلم العبد أن هذا الوصف من أجل مكارم األخالق وأكملها، فيجاهد نفسه 
على االتصاف به، ويعلم ما رتب اهلل عليه من الثواب، وما يف فواته من حرمان الثواب؛ 

ذلك. ويعلم أن اجلزاء من جنس العمل. فريغب يف فضل ربه، ويسعى بالسبب الذي ينال به 

                                           
 ( . 4941( ، أبو داود األدب )1924الرتمذي الرب والصلة ) (1) 
 .  56سورة األعراف آية :  (2) 
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ويعلم أن األخوة الدينية واحملبة اإلميانية، قد عقدها اهلل وربطها بني املؤمنني، وأمرهم أن 
 يكونوا إخوانا متحابني، وأن ينبذوا كل ما ينايف ذلك من البغضاء، والعداوات، والتدابر. 

وصف اجلليل، وجيتهد يف التحقق فال يزال العبد يتعرف األسباب اليت يدرك هبا هذا ال
به، حىت ميتلئ قلبه من الرمحة، واحلنان على اخللق. ويا حبذا هذا اخللق الفاضل، والوصف 

 اجلليل الكامل. 
وهذه الرمحة اليت يف القلوب، تظهر آثارها على اجلوارح واللسان، يف السعي يف إيصال 

 ملكاره عنهم. الرب واخلري واملنافع إىل الناس، وإزالة األضرار وا
وعالمة الرمحة املوجودة يف قلب العبد، أن يكون حمبا لوصول اخلري لكافة اخللق عموما، 
وللمؤمنني خصوصا، كارها حصول الشر والضرر عليهم. فبقدر هذه احملبة والكراهة تكون 

 رمحته. 
 ومن أصيب حبيبه مبوت أو غريه من املصائب، فإن كان حزنه عليه لرمحة، فهو حممود،

ملا بكى ملوت ولد ابنته، قال له سعد: " ما هذا يا رسول  وال ينايف الصرب والرضى، ألنه 
رحم هذه رمحة جيعلها اهلل يف قلوب عباده، وإمنا ي}اهلل ؟ " فأتبع ذلك بعربة أخرى، وقال: 

القلب حيزن، والعني تدمع، وال }وقال عند موت ابنه إبراهيم:  (1) {اهلل من عباده الرمحاء

 .  (2) {نقول إال ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم حملزونون

ل الصغار والرقة عليهم، وإدخال السرور عليهم من الرمحة، وأما عدم وكذلك رمحة األطفا
املباالة هبم، وعدم الرقة عليهم، فمن اجلفاء والغلظة والقسوة، كما قال بعض جفاة األعراب 

وأصحابه يقبلون أوالدهم الصغار، فقال ذلك األعرايب: إن يل عشرة من  حني رأى النيب 

                                           
( ، 3125( ، أبو داود اجلنائز )1868( ، النسائي اجلنائز )923( ، مسلم اجلنائز )1224البخاري اجلنائز ) (1) 

 ( . 5/204أمحد )
 ( . 3/194( ، أمحد )3126( ، أبو داود اجلنائز )2315( ، مسلم الفضائل )1241البخاري اجلنائز ) (2) 
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أوأملك لك شيئا أن نزع اهلل من قلبك الرمحة } ال النيب الولد ما قبلت واحدا منهم، فق

 .  (1) {؟

ومن الرمحة: رمحة املرأة البغي حني سقت الكلب، الذي كاد يأكل الثرى من العطش، 
 فغفر اهلل هلا بسبب تلك الرمحة. 

اليت ربطت اهلرة، ال هي أطعمتها وسقتها، وال هي تركتها تأكل وضدها: تعذيب املرأة 
 حىت ماتت.  (2)من خشاش األرض 

ومن ذلك ما هو مشاهد جمرب، أن من أحسن إىل هبائمه باإلطعام والسقي واملالحظة 
 }النافعة، أن اهلل يبارك له فيها. ومن أساء إليها، عوقب يف الدنيا قبل اآلخرة، وقال تعاىل: 

                            

                        } (3)  :32] املائدة 

 ]. 
وذلك ملا يف قلب األول من القسوة والغلظة والشر، وما يف قلب اآلخر من الرمحة والرقة 
والرأفة، إذ هو بصدد إحياء كل من له قدرة على إحيائه من الناس، كما أن ما يف قلب األول 

 وس كلها. من القسوة، مستعد لقتل النف
فنسأل اهلل أن جيعل يف قلوبنا رمحة توجب لنا سلوك كل باب من أبواب رمحة اهلل، وحننو 

 هبا على مجيع خلق اهلل، وأن جيعلها موصلة لنا إىل رمحته وكرامته، إنه جواد كرمي. 

                                           
 ( . 6/56( ، أمحد )3665( ، ابن ماجه األدب )2317( ، مسلم الفضائل )5652البخاري األدب ) (1) 
 حشراهتا وهوامها .  (2) 
 .  32سورة املائدة آية :  (3) 
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 حديث من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه 
 الحديث الثالث والثمانون 

من أحب أن يبسط له يف رزقه، } قال: قال رسول اهلل  ن أنس بن مالك ع

 . متفق عليه.  (1) {وينسأ له يف أثره، فليصل رمحه

اهلل وثوابه يف  هذا احلديث فيه: احلث على صلة الرحم، وبيان أهنا كما أهنا موجبة لرضى
اآلخرة، فإهنا موجبة للثواب العاجل، حبصول أحب األمور للعبد، وأهنا سبب لبسط الرزق 
وتوسيعه، وسبب لطول العمر. وذلك حق على حقيقته؛ فإنه تعاىل هو اخلالق لألسباب 

 ومسبباهتا. 
نه وقد جعل اهلل لكل مطلوب سببا وطريقا ينال به، وهذا جار على األصل الكبري، وأ

من حكمته ومحده جعل اجلزاء من جنس العمل، فكما وصل رمحه بالرب واإلحسان املتنوع، 
وأدخل على قلوهبم السرور، وصل اهلل عمره، ووصل رزقه، وفتح له من أبواب الرزق وبركاته، 

 ما ال حيصل له بدون هذا السبب اجلليل. 
املقوية لألبدان والقلوب،  وكما أن الصحة وطيب اهلواء وطيب الغذاء، واستعمال األمور

 من أسباب طول العمر، فكذلك صلة الرحم جعلها اهلل سببا ربانيا. 
فإن األسباب اليت حتصل هبا احملبوبات الدنيوية قسمان: أمور حمسوسة، تدخل يف إدراك 
احلواس، ومدارك العقول. وأمور ربانية إهلية قدرها من هو على كل شيء قدير، ومن مجيع 

مور العامل منقادة ملشيئته، ومن تكفل بالكفاية للمتوكلني، ووعد بالرزق واخلروج األسباب وأ
 }من املضايق للمتقني. قال تعاىل:                      

               } (2)  :[  3، 2] الطالق. 

                                           
( ، أمحد 1693( ، أبو داود الزكاة )2557( ، مسلم الرب والصلة واآلداب )5640البخاري األدب ) (1) 
(3/247 . ) 
 .  3،    2سورة الطالق آية :  (2) 
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بل تزيده، فكيف  (1) {ما نقصت صدقة من مال}يقول:  وإذا كان النيب 

 بالصدقة واهلدية على أقاربه وأرحامه ؟ 
ويف هذا احلديث دليل: على أن قصد العامل، ما يرتتب على عمله من ثواب الدنيا ال 

ته ورمحته رتب الثواب يضره إذا كان القصد من العمل وجه اهلل والدار اآلخرة. فإن اهلل حبكم
العاجل واآلجل، ووعد بذلك العاملني؛ ألن األمل واستثمار ذلك ينشط العاملني، ويبعث 
مهمهم على اخلري، كما أن الوعيد على اجلرائم، وذكر عقوباهتا مما خيوف اهلل به عباده 

 ويبعثهم على ترك الذنوب واجلرائم. 
، مستعينا مبا يف األعمال من املرغبات فاملؤمن الصادق يكون يف فعله وتركه خملصا هلل

 املتنوعة على هذا املقصد األعلى، واهلل املوفق. 
 حديث المرء مع من أحب 

 الحديث الرابع والثمانون 
.  (2) {املرء مع من أحب} قال: قال رسول اهلل  عن أيب موسى األشعري 

 متفق عليه. 
هذا احلديث فيه احلث على قوة حمبة الرسل، واتباعهم  (3) {املرء مع من أحب}

حبسب مراتبهم، والتحذير من حمبة ضدهم، فإن احملبة دليل على قوة اتصال احملب مبن حيبه، 
 ذلك.  ومناسبته ألخالقه، واقتدائه به، فهي دليل على وجود ذلك، وهي أيضا باعثة على

وأيضا من أحب اهلل تعاىل، فإن نفس حمبته من أعظم ما يقربه إىل اهلل، فإن اهلل تعاىل 
مما بذل، ومن شكره تعاىل: أن يلحقه  -بأضعاف مضاعفة  -شكور، يعطي املتقرب أعظم 

                                           
( ، مالك اجلامع 2/386( ، أمحد )2029( ، الرتمذي الرب والصلة )2588مسلم الرب والصلة واآلداب ) (1) 
 ( . 1676( ، الدارمي الزكاة )1885)
 ( . 4/405( ، أمحد )2641( ، مسلم الرب والصلة واآلداب )5816ي األدب )البخار  (2) 
 ( . 4/405( ، أمحد )2641( ، مسلم الرب والصلة واآلداب )5816البخاري األدب ) (3) 
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 }مبن أحب، وإن قصر عمله، قال تعاىل:                      

                          } (1)  :النساء [

69  ]. 
قال:  (2) {املرء مع من أحب} س: " ما فرحنا بشيء فرحنا بقوله وهلذا قال أن

 فأنا أحب رسول اهلل، وأبا بكر، وعمر، فأرجو أن أكون معهم ". 
 }وقال تعاىل:                         } (3)  [

 }[. وقال سبحانه:  23الرعد:                            

     (4)          } (5)  :[.  21. ] الطور 

ل اخلري رأيته منضما إليهم، حريصا على أن يكون وهذا مشاهد جمرب إذا أحب العبد أه
 مثلهم، وإذا أحب أهل الشر انضم إليهم، وعمل بأعماهلم. 

مثل اجلليس }، و  (6) {املرء على دين خليله، فلينطر أحدكم من خيالل} وقال 

الصاحل، كحامل املسك: إما أن حيذيك، وإما أن يبيعك، وإما أن جتد منه رائحة طيبة، ومثل 
 .  (7) {اجلليس السوء كنافخ الكري: إما أن حيرق ثيابك، وإما أن جتد معه رائحة خبيثة

                                           
 .  69سورة النساء آية :  (1) 
 ( . 4/405( ، أمحد )2641( ، مسلم الرب والصلة واآلداب )5816البخاري األدب ) (2) 
 .  23سورة الرعد آية :  (3) 
 نقصناهم .  (4) 
 .  21سورة الطور آية :  (5) 
 ( . 2/303( ، أمحد )4833( ، أبو داود األدب )2378الرتمذي الزهد ) (6) 
 ( . 2628( ، مسلم الرب والصلة واآلداب )5214البخاري الذبائح والصيد ) (7) 
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ق فيما بينهم، فكيف مبن أحب اهلل، وقدم حمبته وخشيته على  وإذا كان هذا يف حمبة اخلل
كل شيء ؟ فإنه مع اهلل، وقد حصل له القرب الكامل منه، وهو قرب احملبني، وكان اهلل معه. 

  }ف                } (1)  :[.  128]النحل 

وأعلى أنواع اإلحسان حمبة الرحيم الكرمي الرمحن، حمبة مقرونة مبعرفته. فنسأل اهلل أن 
يرزقنا حبه، وحب من حيبه، وحب العمل الذي يقرب إىل حبه، إنه جواد كرمي، وباهلل 

 التوفيق. 
 إلى سفر كبر ثالثا... كان إذا استوى على بعيره خارجا   حديث أن رسول اهلل 

 الحديث الخامس والثمانون 
كان إذا استوى على بعريه   أن رسول اهلل }عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما: 

سخر لنا هذا وما كنا له مقرنني، وإنا إىل  خارجا إىل سفر: كرب ثالثا، مث قال: سبحان الذي
ربنا ملنقلبون. اللهم إنا نسألك يف سفرنا هذا الرب والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هون 
علينا سفرنا هذا، وأطو عنا بعده، اللهم أنت الصاحب يف السفر، واخلليفة يف األهل، اللهم 

وء املنقلب، يف املال واألهل والولد وإذا إين أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة املنظر، وس
 . رواه مسلم.  (2) {رجع قاهلن وزاد فيهن: آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون

 هذا احلديث فيه فوائد عظيمة تتعلق بالسفر. 
ومصاحل  -اليت هي أهم األمور  -وقد اشتملت هذه األدعية على طلب مصاحل الدين 

ودفع املكاره واملضار وعلى شكر نعم اهلل، والتذكر آلالئه  الدنيا، وعلى حصول احملاب،
 وكرمه، واشتمال السفر على طاعة اهلل، وما يقرب إليه. 

                                           
 .  128سورة النحل آية :  (1) 
( ، 2/150( ، أمحد )2599( ، أبو داود اجلهاد )3447( ، الرتمذي الدعوات )1342مسلم احلج ) (2) 

 ( . 2673الدارمي االستئذان )
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هو افتتاح  (1) {كان إذا استوى على راحلته خارجا إىل سفر، كرب ثالثا}فقوله: 

 ه بتكبري اهلل، والثناء عليه، كما كان خيتم بذلك. لسفر 
وإنا إىل ربنا ملنقلبون  (2)سبحان الذي سخر لنا هذا، وما كنا له مقرنني } وقوله 

، اليت حتمل األثقال والنفوس إىل البالد النائية، فيه الثناء على اهلل بتسخريه للمركوبات {(3)

 واألقطار الشاسعة، واعرتاف بنعمة اهلل باملركوبات. 
وهذا يدخل فيه املركوبات: من اإلبل، ومن السفن البحرية، والربية، واهلوائية، فكلها 

 تدخل يف هذا. 
 }للراكبني معه يف السفينة:  وهلذا قال نوح                

} (4)  :[  41] هود. 

فهذه املراكب، كلها وأسباهبا، وما به تتم وتكمل، كله من نعم اهلل وتسخريه. جيب على 
 وقت مباشرهتا. العباد االعرتاف هلل بنعمته فيها، وخصوصا 

 {وما كنا له مقرنني}وفيه تذكر احلالة اليت لوال الباري ملا حصلت وذللت يف قوله: 
أي مطيقني، لو رد األمر إىل حولنا وقوتنا، لكنا أضعف شيء علما وقدرة وإرادة، ولكنه  (5)

ركوبات، كما امنت اهلل يف تيسري صناعة الدروع تعاىل سخر احليوانات وعلم اإلنسان صنعة امل

                                           
( ، 2/150( ، أمحد )2599( ، أبو داود اجلهاد )3447( ، الرتمذي الدعوات )1342مسلم احلج ) (1) 

 ( . 2673الدارمي االستئذان )
 مطيقني تذليله وتسخريه .  (2) 
 يوم القيامة .  راجعون (3) 
 .  41سورة هود آية :  (4) 
( ، 2/150( ، أمحد )2599( ، أبو داود اجلهاد )3447( ، الرتمذي الدعوات )1342مسلم احلج ) (5) 

 ( . 2673الدارمي االستئذان )
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 }الواقية يف قوله:          (1)          (2)     

   } (3) . 

فعلى اخللق أن يشكروا اهلل، إذ علمهم صناعة اللباس الساتر للعورات، ولباس الرياش، 
ولباس احلرب وآالت احلرب، وعلمهم صنعة الفلك البحرية والربية واهلوائية، وصنعة كل ما 
حيتاجون إىل االنتفاع به، وأنزل احلديد فيه بأس شديد ومنافع للناس متنوعة. ولكن أكثر 

 ة عن شكر اهلل، بل يف عتو واستكبار على اهلل، وجترب هبذه النعم على العباد. اخللق يف غفل
وإنا إىل ربنا }ويف هذا احلديث التذكر بسفر الدنيا احلسي لسفر اآلخرة املعنوي، لقوله: 

ءوا مبا عملوا، وجيزي الذين فكما بدأ اخللق فهو يعيدهم ليجزي الذين أسا (4) {ملنقلبون

 أحسنوا باحلسىن. 
 .  (5) {اللهم إنا نسألك يف سفرنا هذا الرب والتقوى، ومن العمل ما ترضى}وقوله: 

يا على أعمال الرب كلها سأل اهلل أن يكون السفر موصوفا هبذا الوصف اجلليل، حمتو 
املتعلقة حبق اهلل واملتعلقة حبقوق اخللق، وعلى التقوى اليت هي اتقاء سخط اهلل، برتك مجيع ما 

 يكرهه اهلل من األعمال واألقوال الظاهرة والباطنة، كما سأله العمل مبا يرضاه اهلل. 
فهو السفر  وهذا يشمل مجيع الطاعات والقربات، ومىت كان السفر على هذا الوصف،

 الرابح، وهو السفر املبارك. 
 كلها حمتوية هلذه املعاين اجلليلة.   وقد كانت أسفاره 

                                           
 دروع تلبسوهنا وقت احلرب .  (1) 
 حربكم وشدتكم وقوتكم .  (2) 
 .  80سورة األنبياء آية :  (3) 
 ( . 2/150( ، أمحد )2599( ، أبو داود اجلهاد )3447( ، الرتمذي الدعوات )1342سلم احلج )م (4) 
 ( . 2/150( ، أمحد )2599( ، أبو داود اجلهاد )3447( ، الرتمذي الدعوات )1342مسلم احلج ) (5) 



 بهجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار في شرح جوامع األخبار 

173 

اللهم هون علينا سفرنا هذا، واطو }مث سأل اهلل اإلعانة، وهتوين مشاق السفر، فقال: 

قطعة من العذاب، فسأل هتوينه، وطي بعيده، وذلك بتخفيف  ألن السفر (1) {عنا بعده

اهلموم واملشاق، وبالربكة يف السري، حىت يقطع املسافات البعيدة، وهو غري مكرتث، ويقيض 
له من األسباب املرحية يف السفر أمورا كثرية، مثل راحة القلب، ومناسبة الرفقة، وتيسري 

 لك من األسباب. السري، وأمن الطريق من املخاوف، وغري ذ
فكم من سفر امتد أياما كثرية، لكن اهلل هونه، ويسره على أهله، وكم من سفر قصري 

 صار أصعب من كل صعب، فما مث إال تيسري اهلل ولطفه ومعونته. 
أي  (2) {ن وعثاء السفراللهم إين أعوذ بك م}وهلذا قال يف حتقيق هتوين السفر: 

وسوء املنقلب يف }أي احلزن املالزم واهلم الدائم  (3) {وكآبة املنظر}مشقته وصعوبته 

فناه وراءنا، وفارقناه أي: يا رب نسألك أن حتفظ علينا كل ما خل (4) {املال واألهل والولد

بسفرنا من أهل وولد ومال، وأن ننقلب إليهم مسرورين بالسالمة، والنعم املتواترة علينا 
 وعليهم: فبذلك تتم النعمة، ويكمل السرور. 

ئبون عابدون، لربنا آيبون تا}وكذلك يقول هذا يف رجوعه، وعوده من سفره، ويزيد: 

أي نسألك اللهم أن جتعلنا يف إيابنا ورجوعنا مالزمني للتوبة لك، وعبادتك  (5) {حامدون

 ومحدك، وأن ختتم سفرنا بطاعتك، كما ابتدأته بالتوفيق هلا. 

                                           
 ( . 2/150( ، أمحد )2599( ، أبو داود اجلهاد )3447( ، الرتمذي الدعوات )1342مسلم احلج ) (1) 
 ( . 2/150( ، أمحد )2599( ، أبو داود اجلهاد )3447( ، الرتمذي الدعوات )1342مسلم احلج ) (2) 
 ( . 2/150( ، أمحد )2599( ، أبو داود اجلهاد )3447( ، الرتمذي الدعوات )1342مسلم احلج ) (3) 
 ( . 2/150( ، أمحد )2599( ، أبو داود اجلهاد )3447( ، الرتمذي الدعوات )1342مسلم احلج ) (4) 
 ( . 2/150( ، أمحد )2770أبو داود اجلهاد ) (5) 
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 }وهلذا قال تعاىل:                          

       } (1)  :[  80] اإلسراء . 

ومدخل الصدق وخمرجه، أن تكون أسفار العبد، ومداخله وخمارجه كلها حتتوي على 
 اهلل، مقرونة بالتوكل على اهلل، ومصحوبة مبعونته. الصدق واحلق، واالشتغال مبا حيبه 

 .  (2) {لربنا حامدون}وفيه االعرتاف بنعمته آخرا، كما اعرتف هبا أوال، يف قوله: 

فكما أن على العبد أن حيمد اهلل على التوفيق لفعل العبادة والشروع يف احلاجة، فعليه أن 
لى تكميلها ومتامها، والفراغ منها، فإن الفضل فضله، واخلري خريه، واألسباب حيمد اهلل ع

 أسبابه. واهلل ذو الفضل العظيم. 
 حديث خذوا عني مناسككم 

 الحديث السادس والثمانون 
 {ككمخذوا عين مناس}قال:  عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما: أن النيب 

 . رواه أمحد ومسلم والنسائي.  (3)
وما قاله يف  هذا كالم جامع استدل به أهل العلم على مشروعية مجيع ما فعله النيب 

صلوا  }يف الصالة:  حجه وجوبا يف الواجبات، ومستحبا يف املستحبات، وهو نظري قوله 

فكما أن ذلك يشمل جزئيات الصالة كلها، فهذا يشمل  (4) {كما رأيتموين أصلي

 جزئيات املناسك كلها. 

                                           
 .  80سورة اإلسراء آية :  (1) 
 ( . 2/150( ، أمحد )2770( ، أبو داود اجلهاد )950الرتمذي احلج ) (2) 
 ( . 3062النسائي مناسك احلج ) (3) 
( ، الدارمي الصالة 635( ، النسائي األذان )674( ، مسلم املساجد ومواضع الصالة )605البخاري األذان ) (4) 
(1253 . ) 
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ذكره يف " القواعد  ولشيخ اإلسالم ابن تيمية كالم حسن جدا يف خالصة حج النيب 
 النورانية "، فقال قدس اهلل روحه ورضي عنه: 

ل املتواتر عند اخلاصة من علماء احلديث من وجوه كثرية يف " الصحيحني وقد ثبت بالنق
من }ملا حج حجة الوداع أحرم هو واملسلمون من ذي احلليفة. فقال:  " وغريمها: أنه 

ة فليفعل، ومن شاء أن يهل حبجة فليفعل، ومن شاء أن يهل بعمرة بعمر  (1)شاء أن يهل 
فلما قدموا وطافوا بالبيت وبني الصفا واملروة، أمر مجيع املسلمني الذين  {وحجة فليفعل

حجوا معه أن حيلوا من إحرامهم وجيعلوها عمرة، إال من ساق اهلدي، فإنه ال حيل حىت يبلغ 
.  {انظروا ما أمرتكم به فافعلوه}ك. فغضب، وقال: فراجعه بعضه يف ذل (2)اهلدي حمله 

قد ساق اهلدي، فلم حيل من إحرامه، وملا رأى كراهة بعضهم لإلحالل قال:  وكان هو 
وجلعلتها عمرة، ولوال أن معي اهلدي  لو استقبلت من أمري ما استدبرت ملا سقت اهلدي،}

 (4) {إين لبدت رأسي وقلدت هديي، فال أحل حىت أحنر}. وقال أيضا:  (3) {ألحللت

وعلي بن أيب  . فحل املسلمون مجيعهم إال النفر الذين ساقوا اهلدي؛ منهم: رسول اهلل 
 لب، وطلحة بن عبيد اهلل. طا

فلما كان يوم الرتوية أحرم احمللون باحلج، وهم ذاهبون إىل مىن، فبات هبم تلك الليلة مبىن 
وصلى هبم فيها الظهر والعصر واملغرب والعشاء والفجر، مث سار هبم إىل منرة، على طريق 

من عرفة. فنصبت ضب، ومنرة خارجة عن عرفة، من ميانيها وغربيها، ليست من احلرم، وال 

                                           
 هو رفع الصوت بالتلبية ،  واملراد هنا مع النية .  (1) 
  . مكان ذحبه يف احلرم (2) 
 ( . 3/366( ، أمحد )2805( ، النسائي مناسك احلج )1568البخاري احلج ) (3) 
( ، أبو داود املناسك 2682ائي مناسك احلج )( ، النس1229( ، مسلم احلج )1491البخاري احلج ) (4) 
 ( . 897( ، مالك احلج )6/285( ، أمحد )3046( ، ابن ماجه املناسك )1806)
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له القبة بنمرة. وهناك كان ينزل خلفاؤه الراشدون بعده، وهبا األسواق، وقضاء احلاجة، 
 واألكل، وحنو ذلك. 

فلما زالت الشمس ركب هو ومن ركب معه، وسار املسلمون إىل املصلى ببطن عرنة، 
شعرين: احلالل حيث قد بين املسجد وليس هو من احلرم، وال من عرفة. وإمنا هو برزخ بني امل

واحلرام هناك، بينه وبني املوقف حنو ميل، فخطب فيهم خطبة احلج على راحلته، وكان يوم 
 -واملسلمون معه  -اجلمعة، مث نزل فصلى هبم الظهر والعصر مقصورتني جمموعتني. مث سار 

و الذي إىل املوقف بعرفة عند اجلبل املعروف جببل الرمحة. وامسه " إالل " على وزن هالل، وه
تسميه العامة عرفة، فلم يزل هو واملسلمون يف الذكر والدعاء إىل أن غربت الشمس، فدفع 
هبم إىل مزدلفة، فصلى املغرب والعشاء بعد مغيب الشفق قبل حط الرحال، حني نزلوا 
مبزدلفة، وبات هبا حىت طلع الفجر، فصلى باملسلمني الفجر يف أول وقتها، مغلسا هبا زيادة 

وم، مث وقف عند قزح، وهو جبل مزدلفة الذي يسمى املشعر احلرام، فلم يزل واقفا على كل ي
باملسلمني إىل أن أسفر جدا، مث دفع هبم حىت قدم مىن، فاستفتحها برمي مجرة العقبة، مث 
رجع إىل منزله مبىن، مث أتى املنحر وحنر ثالثا وستني بدنة من اهلدي الذي ساقه، وأمر عليا 

 ان مائة بدنة، مث حلق رأسه. فنحر الباقي وك
مث أفاض إىل مكة، فطاف طواف اإلفاضة، وكان قد عجل ضعفة أهله من مزدلفة قبل 
طلوع الفجر، فرموا اجلمرة بليل. مث أقام باملسلمني أيام مىن الثالث، يصلي هبم الصلوات 

ح اخلمس مقصورة غري جمموعة، يرمي كل يوم اجلمرات الثالث بعد زوال الشمس، يستفت
والقصوى من مكة. وخيتتم جبمرة  -وهي الصغرى، وهي الدنيا إىل مىن  -باجلمرة األوىل 

العقبة، ويقف بني اجلمرتني: األوىل والثانية، وبني الثانية والثالثة وقوفا طويال بقدر سورة 
البقرة، يذكر اهلل ويدعو؛ فإن املواقف ثالث: عرفة، ومزدلفة، ومىن. مث أفاض آخر أيام 

ق بعد رمي اجلمرات هو واملسلمون، فنزل باحملصب، عند خيف بين كنانة، فبات هو التشري
واملسلمون ليلة األربعاء، وبعث تلك الليلة عائشة مع أخيها عبد الرمحن؛ لتعتمر من التنعيم، 
وهو أقرب أطراف احلرم إىل مكة، من طريق أهل املدينة. وقد بين بعده هناك مسجد مساه 
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من أصحابه أحد قط إال عائشة،  ألنه مل يعتمر بعد احلج مع النيب  الناس مسجد عائشة؛
ألجل أهنا كانت قد حاضت ملا قدمت وكانت معتمرة. فلم تطف قبل الوقوف بالبيت، وال 

اقضي ما يقضي احلاج، غري أن ال تطويف بالبيت، } بني الصفا واملروة، وقال هلا النيب 

مث ودع البيت هو واملسلمون ورجعوا إىل املدينة. ومل يقم بعد أيام  (1) {وال بني الصفا واملروة

 -التشريق، وال اعتمر أحد قط على عهده عمرة خيرج فيها من احلرم إىل احلل إال عائشة 

بسنته يف ذلك كله، إىل  -كأمحد وغريه   -حلديث وحدها فأخذ فقهاء ا -رضي اهلل عنها 
 آخر ما قال رمحه اهلل ورضي عنه. واهلل أعلم. 

 حديث ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد تعدل ثلث القرآن 
 (2) {اللَُّه َأَحٌد تعدل ثلث القرآن ُقْل ُهوَ } قال: قال رسول اهلل  عن أيب هريرة 

 . رواه مسلم. 
تكلم أهل العلم على معىن هذه املعادلة  (3) {ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد تعدل ثلث القرآن}

 وتوجيهها. 
املعاين العظيمة: معاين  وأحسن ما قيل فيها: أن معادلتها لثلث القرآن، ملا تضمنته من

 التوحيد، وأصول اإلميان. فإن املواضيع اجلليلة اليت اشتمل القرآن عليها: 
 إما أحكام شرعية: ظاهرة أو باطنة، عبادات أو معامالت.  - 1
وإما قصص وأخبار عن املخلوقات السابقة والالحقة، وأحوال املكلفني يف اجلزاء  - 2

 على األعمال. 

                                           
 ( . 6/273( ، أمحد )2963( ، ابن ماجه املناسك )1782( ، أبو داود املناسك )290النسائي الطهارة ) (1) 
 ( . 3431ضائل القرآن )( ، الدارمي ف811مسلم صالة املسافرين وقصرها ) (2) 
 ( . 3431( ، الدارمي فضائل القرآن )811مسلم صالة املسافرين وقصرها ) (3) 

 احلديث السابع والثمانون
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د ومعارف، تتعلق بأمساء اهلل وصفاته، وتفرده بالوحدانية والكمال، وإما توحي - 3
 وتنزهه عن كل عيب، ومماثلة أحد من املخلوقات. 

فسورة ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد مشتملة على هذا، وشاملة لكل ما جيب اعتقاده من هذا 
 األصل، الذي هو أصل األصول كلها. 
، ونعرفها بقلوبنا، ونعرتف هبا وندين هلل باعتقادها، وهلذا أمرنا اهلل أن نقوهلا بألسنتنا

 }والتعبد هلل هبا. فقال:        } (1)  . 

فاهلل: هو املألوه املستحق ملعاين األلوهية كلها، اليت توجب أن يكون هو املعبود وحده، 
 املعظم املقدس، ذو اجلالل واإلكرام.  احملمود وحده، املشكور وحده،

و " األحد " يعين: الذي تفرد بكل كمال، وجمد وجالل، ومجال ومحد، وحكمة ورمحة، 
 وغريها من صفات الكمال. 

فليس له فيها مثيل وال نظري، وال مناسب بوجه من الوجوه. فهو األحد يف حياته 
محده، وحكمته ورمحته، وغريها من وقيوميته، وعلمه وقدرته، وعظمته وجالله، ومجاله و 

 صفاته، موصوف بغاية الكمال وهنايته، من كل صفة من هذه الصفات. 
 }ومن حتقيق أحديته وتفرده هبا أنه    } (2)  أي: الرب الكامل، والسيد

وكماهلا، حبيث ال حتيط  العظيم، الذي مل يبق صفة كمال إال اتصف هبا. ووصف بغايتها
اخلالئق ببعض تلك الصفات بقلوهبم، وال تعرب عنها ألسنتهم. وهو املصمود إليه، املقصود يف 

 }مجيع احلوائج والنوائب:                      } (3)  [

 .[  29الرمحن: 

                                           
 .  1سورة اإلخالص آية :  (1) 
 .  2سورة اإلخالص آية :  (2) 
 .  29سورة الرمحن آية :  (3) 
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فهو الغين بذاته، ومجيع الكائنات فقرية إليه بذاهتم، يف إجيادهم وإعدادهم، وإمدادهم 
بكل ما هم حمتاجون إليه من مجيع الوجوه، ليس ألحد منها غىن عنه مثقال ذرة، يف كل 

 حالة من أحواهلا. 
 كل شيء، لكماله وكرمه وجوده وإحسانه. فالصمد: هو املصمود إليه، املقصود يف

 }ولذلك          } (1)  فإن املخلوقات كلها متولد بعضها من بعض، وبعضها

والد بعض، وبعضها مولود. وكل خملوق فإنه خملوق من مادة. وأما الرب جل جالله، فإنه 
 لتها يف هذا الوصف، كما هو منزه عن مماثلتها يف كل صفة نقص. منزه عن مماث

 }وهلذا حقق ذلك التنزيه، ومتم ذلك الكمال بقوله:         } 
ال يف أفعاله، وال أي: ليس له نظري وال مكافئ وال مثيل، ال يف أمسائه، وال يف صفاته، و  (2)

 يف مجيع حقوقه اليت اختص هبا. 
فحقه اخلاص أمران: التفرد بالكمال كله من مجيع الوجوه، والعبودية اخلالصة من مجيع 

 اخللق. 
فحق لسورة تتضمن هذه اجلمل العظيمة: أن تعادل ثلث القرآن، فإن مجيع ما يف القرآن 

ا، ومن أفعال اهلل وأحكام صفاته، تفاصيل من األمساء احلسىن، ومن الصفات العظيمة العلي
هلذه األمساء اليت ذكرت يف هذه السورة، بل كل ما يف القرآن من العبوديات الظاهرة والباطنة، 

 وأصنافها وتفاصيلها، تفصيل ملضمون هذه السورة. واهلل أعلم. 

                                           
 .  3سورة اإلخالص آية :  (1) 
 .  4سورة اإلخالص آية :  (2) 
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 حديث ال حسد إال في اثنتين رجل آتاه اهلل ماال فسلطه على هلكته في الحق 
 لحديث الثامن والثمانون ا

ال حسد إال يف اثنتني: رجل } قال: قال رسول اهلل  عن عبد اهلل بن مسعود 

ي هبا آتاه اهلل ماال، فسلطه على هلكته يف احلق. ورجل آتاه اهلل احلكمة، فهو يقض
 . متفق عليه.  (1) {ويعلمها

احلسد نوعان: نوع حمرم مذموم على كل حال، وهو أن يتمىن زوال نعمة اهلل عن العبد 
وسواء أحب ذلك حمبة استقرت يف قلبه، ومل جياهد نفسه عنها، أو  -دينية أو دنيوية  -

 سعى مع ذلك يف إزالتها وإخفائها، وهذا أقبح، فإنه ظلم متكرر. 
 نوع هو الذي يأكل احلسنات كما تأكل النار احلطب. وهذا ال

والنوع الثاين أن ال يتمىن زوال نعمة اهلل عن الغري، ولكن يتمىن حصول مثلها له، أو 
 فوقها أو دوهنا. 

 وهذا نوعان حممود، وغري حممود. 
ا فاحملمود من ذلك: أن يرى نعمة اهلل الدينية على عبده، فيتمىن أن يكون له مثلها، فهذ

 من باب متين اخلري، فإن قارن ذلك سعي وعمل لتحصيل ذلك، فهو نور على نور. 
وأعظم من يغبط: من كان عنده مال قد حصل له من حلة، مث سلط ووفق على إنفاقه 
يف احلق، يف احلقوق الواجبة واملستحبة، فإن هذا من أعظم الربهان على اإلميان، ومن أعظم 

 أنواع اإلحسان. 
ه علم وحكمة علمه اهلل إياها، فوفق لبذهلا يف التعليم واحلكم بني الناس، ومن كان عند

 فهذان النوعان من اإلحسان ال يعادهلما شيء. 

                                           
( ، أمحد 4208( ، ابن ماجه الزهد )816( ، مسلم صالة املسافرين وقصرها )73) البخاري العلم (1) 
(1/385 . ) 
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األول: ينفع اخللق مباله، ويدفع حاجاهتم، وينفق يف املشاريع اخلريية، فتقوم ويتسلسل 
 نفعها، ويعظم وقعها. 

دين والعلم الذي يهتدي به العباد يف مجيع والثاين: ينفع الناس بعلمه، وينشر بينهم ال
 أمورهم، من عبادات ومعامالت وغريها. 

مث بعد هذين االثنني: تكون الغبطة على اخلري، حبسب حاله ودرجاته عند اهلل. وهلذا أمر 
اهلل تعاىل بالفرح واالستبشار حبصول هذا اخلري، وإنه ال يوفق لذلك إال أهل احلظوظ العظيمة 

 }ل تعاىل: العالية. قا                           } 
  }[، وقال:  58] يونس:  (1)                 

                                           

    } (2)  :[  35، 34] فصلت. 

وقد يكون من متىن شيئا من هذه اخلريات، له مثل أجر الفاعل إذا صدقت نيته، وصمم 
بت بذلك احلديث. وخصوصا إذا من عزميته أن لو قدر على ذلك العمل، لعمل مثله، كما ث

 شرع وسعى بعض السعي. 
وأما الغبطة اليت هي غري حممودة، فهي متين حصول مطالب الدنيا ألجل اللذات، وتناول 

 }الشهوات، كما قال اهلل تعاىل حكاية عن قوم قارون:               

     } (3)  :[، فإن متين مثل حالة من يعمل السيئات فهو  79] القصص

 بنيته، ووزرمها سواء. 
فبهذا التفصيل يتضح احلسد املذموم يف كل حال. واحلسد الذي هو الغبطة، الذي حيمد 

 حال. واهلل أعلم.  يف حال، ويذم يف
                                           

 .  58سورة يونس آية :  (1) 
 .  35،    34سورة فصلت آية :  (2) 
 .  79سورة القصص آية :  (3) 
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 حديث اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى 
 الحديث التاسع والثمانون 

كان يدعو، فيقول: اللهم إين أسألك   أن النيب } عن عبد اهلل بن مسعود 

 رواه مسلم.  (1) {دى والتقى، والعفاف والغىناهل

من أمجع األدعية وأنفعها. وهو  (2) {اللهم إين أسألك اهلدى والتقى}هذا الدعاء 

ى " العمل يتضمن سؤال خري الدين وخري الدنيا، فإن " اهلدى " هو العلم النافع. " والتق
الصاحل، وترك ما هنى اهلل ورسوله عنه. وبذلك يصلح الدين، فإن الدين علوم نافعة، ومعارف 

 صادقة، فهي اهلدى، وقيام بطاعة اهلل ورسوله، فهو التقى. 
يتضمن العفاف عن اخللق، وعدم تعليق القلب هبم. والغىن باهلل  {العفاف والغىن}و 

ما يطمئن به القلب من الكفاية. وبذلك تتم سعادة احلياة  وبرزقه، والقناعة مبا فيه، وحصول
 الدنيا، والراحة القلبية، وهي احلياة الطيبة. 

فمن رزق اهلدى والتقى، والعفاف والغىن، نال السعادتني، وحصل له كل مطلوب، وجنا 
 من كل مرهوب. واهلل أعلم. 

                                           
( 3832ه الدعاء )( ، ابن ماج3489( ، الرتمذي الدعوات )2721مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ) (1) 

 ( . 1/416، أمحد )
( 3832( ، ابن ماجه الدعاء )3489( ، الرتمذي الدعوات )2721مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ) (2) 

 ( . 1/416، أمحد )
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وهو يؤمن باهلل حديث من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته 
 واليوم اآلخر 

 الحديث التسعون 
من أحب أن يزحزح } عن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما قال: قال رسول اهلل 

واليوم اآلخر، وليأت إىل الناس الذي  عن النار، ويدخل اجلنة، فلتأته منيته وهو يؤمن باهلل
 . رواه مسلم.  (1) {حيب أن يؤتى إليه

ال شك أن من زحزح عن النار وأدخل اجلنة فقد فاز، وأن هذه غاية يسعى إليها مجيع 
يف هذا احلديث هلا سببني، ترجع إليهما مجيع الشعب والفروع،  املؤمنني، فذكر النيب 

 املتضمن لإلميان باألصول اليت ذكرها اهلل بقوله: اإلميان باهلل واليوم اآلخر، 
{      } (2)  :[. ومتضمن للعمل لآلخرة واالستعداد هلا؛  136] البقرة

واإلحسان إىل الناس، وأن يصل إليهم من ألن اإلميان الصحيح يقتضي ذلك ويستلزمه، 
 القول والفعل واملال واملعاملة ما حيب أن يعاملوه به. 

فهذا هو امليزان الصحيح لإلحسان وللنصح، فكل أمر أشكل عليك مما تعامل به 
الناس، فانظر، هل حتب أن يعاملوك بتلك املعاملة أم ال ؟ فإن كنت حتب ذلك، كنت حمبا 

، وإن كنت ال حتب أن يعاملوك بتلك املعاملة، فقد ضيعت هذا هلم ما حتب لنفسك
 .  (3)الواجب العظيم 

                                           
 ( . 2/191( ، أمحد )4191( ، النسائي البيعة )1844مسلم اإلمارة ) (1) 
 .  136سورة البقرة آية :  (2) 
 جلملة األوىل فيها القيام حبق اهلل ،  واجلملة الثانية فيها القيام حبق اخللق . واهلل أعلم . فا (3) 
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حديث إن اهلل يرضى لكم ثالثا ويكره لكم ثالثا فيرضى لكم أن تعبدوه وال 
 تشركوا به شيئا... 

 الحديث الحادي والتسعون 
إن اهلل يرضى لكم ثالثا، ويكره لكم } قال: قال رسول اهلل  عن أيب هريرة 

ثالثا، فريضى لكم أن تعبدوه وال تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا حببل اهلل مجيعا، وال تفرقوا، 
 رواه مسلم.  (1) {ويكره لكم، قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة املال

ات الرضى هلل، وذكر متعلقاته، وإثبات الكراهة منه، وذكر متعلقاهتا؛ فإن اهلل جل فيه إثب
 جالله من كرمه على عباده، يرضى هلم ما فيه مصلحتهم، وسعادهتم يف العاجل واآلجل. 

وذلك بالقيام بعبادة اهلل وحده ال شريك له، وإخالص الدين له بأن يقوم الناس بعقائد 
ع اإلسالم الظاهرة والباطنة، وباألعمال الصاحلة، واألخالق الزاكية،  اإلميان وأصوله، وشرائ

كل ذلك خالصا هلل موافقا ملرضاته، على سنة نبيه، ويعتصموا حببل اهلل، وهو دينه الذي هو 
املسلم أخو }الوصلة بينه وبني عباده، فيقوموا به جمتمعني متعاونني على الرب والتقوى 

، بل يكون حمبا له مصافيا، وأخا  (2) {املسلم، ال يظلمه، وال خيذله، وال يكذبه، وال حيقره

 معاونا. 
وهبذا األصل والذي قبله يكمل الدين، وتتم النعمة على املسلمني، ويعزهم اهلل بذلك 

ائل اليت أمرهم اهلل هبا واليت تكفل ملن أقام هبا بالنصر وينصرهم، لقيامهم جبميع الوس
 والتمكني، وبالفالح والنجاح العاجل واآلجل. 

مث ذكر ما كره اهلل لعباده، ) القيل والقال ( مما ينايف هذه األمور اليت حيبها وينقضها 
احلق.  فمنها: كثرة القيل والقال، فإن ذلك من دواعي الكذب، وعدم التثبت، واعتقاد غري

                                           
 ( . 1863( ، مالك اجلامع )2/360( ، أمحد )1715مسلم األقضية ) (1) 
 ( . 2/277( ، أمحد )2564مسلم الرب والصلة واآلداب ) (2) 
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ومن أسباب وقوع الفنت، وتنافر القلوب، ومن االشتغال باألمور الضارة عن األمور النافعة. 
 وقل أن يسلم أحد من شيء من ذلك، إذا كانت رغبته يف القيل والقال. 

من غري حاجة فهذا هو السؤال املذموم، كسؤال الدنيا  (1) {وكثرة السؤال}وأما قوله: 

وضرورة، والسؤال على وجه التعنت واإلعنات، وعن األمور اليت خيشى من ضررها، أو عن 
 }األمور اليت ال نفع فيها، الداخلة يف قوله تعاىل:                

       } (2)  :[  101] املائدة. 

 وأما السؤال عن العلوم النافعة على وجه االسرتشاد أو اإلرشاد، فهذا حممود مأمور به. 
ع، أو يكون عرضة وذلك إما برتك حفظه حىت يضي (3) {وإضاعة املال}وقوله: 

للسراق والضياع، وإما بإمهال عمارة عقاره، أو اإلنفاق على حيوانه، وإما بإنفاق املال يف 
األمور الضارة، أو غري النافعة. فكل هذا داخل يف إضاعة املال. وإما بتويل ناقصي العقول 

ا للناس، هبا تقوم هلا، كالصغار والسفهاء واجملانني وحنوهم؛ ألن اهلل تعاىل جعل األموال قيام
مصاحلهم الدينية والدنيوية، فتمام النعمة فيها أن تصرف فيما خلقت له: من املنافع واألمور 

 الشرعية، واملنافع الدنيوية. 
وما كرهه اهلل لعباده، فهو حيب منهم ضدها، حيب منهم أن يكونوا متثبتني يف مجيع ما 

وا متحرين للصدق، وأن ال يسألوا إال عما يقولونه، وأن ال ينقلوا كل ما مسعوه، وأن يكون
ينفع، وأن حيفظوا أمواهلم ويدبروها، ويتصرفوا فيها التصرفات النافعة، ويصرفوها يف املصارف 

  }النافعة. وهلذا قال تعاىل:                 } (4)  [ .

 [. واحلمد هلل أوال وآخرا. واهلل أعلم.  5النساء: 

                                           
 ( . 4/249( ، أمحد )1341( ، النسائي السهو )593( ، مسلم األقضية )1407البخاري الزكاة ) (1) 
 .  101سورة املائدة آية :  (2) 
 ( . 2751( ، الدارمي الرقاق )4/249( ، أمحد )593( ، مسلم األقضية )1407البخاري الزكاة ) (3) 
 .  5سورة النساء آية :  (4) 
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 حديث...خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك 
 الحديث الثاني والتسعون 

دخلت هند بنت عتبة امرأة أيب سفيان على رسول }عن عائشة رضي اهلل عنها قالت: 

فقالت: يا رسول اهلل إن أبا سفيان رجل شحيح، ال يعطيين من النفقة ما يكفيين  اهلل 
ويكفي بين، إال ما أخذته من ماله بغري علمه، فهل علي يف ذلك من جناح ؟ فقال رسول 

 . متفق عليه.  (1) {خذي من ماله باملعروف ما يكفيك ويكفي بنيك اهلل 

 أخذ العلماء من هذا احلديث فقها كثريا، سأشري إىل ما حيضرين منه. 
أن املستفيت واملتظلم حكم الغيبة جيوز أن يتكلم بالصدق فيمن تعلق به االستفتاء 

املستثنيات من الغيبة، وجيمع اجلميع والتظلم، وليس من الغيبة احملرمة، وهو أحد املواضع 
احلاجة إىل التكلم يف الغري، فإن الغيبة احملرمة يف ذكرك أخاك مبا يكره، فإن احتيج إىل ذلك 

جاز ذلك مبقدار  -كما ذكرنا وكما يف النصيحة اخلاصة، أو العامة، أو ال يعرف إال بلقبه   -
 ما حيصل به املقصود. 

 على األب، وأنه خيتص هبا، ال تشاركه األم فيها وال غريه.  ومنه: أن نفقة األوالد واجبة
خذي من ماله } وكذلك فيه: وجوب نفقة الزوجة، وأن مقدار ذلك الكفاية، لقوله 

ب أحوال الناس: وأن الكفاية معتربة بالعرف، حبس (2) {باملعروف ما يكفيك ويكفي بنيك

يف زماهنم ومكاهنم، ويسرهم وعسرهم، وأن املنفق إذا امتنع أو شح عن النفقة أصال أو 
تكميال، فلمن له النفقة أو يباشر اإلنفاق أن يأخذ من ماله، ولو بغري علمه، وذلك ألن 

                                           
( ، أبو داود البيوع 5420القضاة ) ( ، النسائي آداب1714( ، مسلم األقضية )5049البخاري النفقات ) (1) 
 ( . 2259( ، الدارمي النكاح )6/206( ، أمحد )2293( ، ابن ماجه التجارات )3532)
( ، ابن ماجه التجارات 5420( ، النسائي آداب القضاة )1714( ، مسلم األقضية )2097البخاري البيوع ) (2) 
 ( . 2259( ، الدارمي النكاح )2293)
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ال ختن من } السبب ظاهر، وال ينسب يف هذه احلالة إىل خيانة، فال يدخل يف قوله 

 .  (1) {خانك

وهذا هو القول الوسط الصحيح يف مسألة األخذ من مال من له حق عليه بغري علمه 
مبقدار حقه، وهو املشهور من مذهب اإلمام أمحد أنه ال جيوز ذلك، إال إذا كان السبب 

 ضيف. ظاهرا، كالنفقة على الزوجة واألوالد واملماليك وحنوهم، وكحق ال
ومنه أن املتويل أمرا من األمور حيتاج فيه إىل تقدير مايل يقبل قوله يف التقدير؛ ألنه 

 مؤمتن، له الوالية على ذلك الشيء. 
ومنه أن املستفيت فتوى هلا تعلق بالغري، إذا غلب على ظن املسؤول صدقه ال حيتاج إىل 

هذه القضية، فإنه لو أحضر إحضار ذلك الغري، وخصوصا إذا كان يف ذلك مفسدة، كما يف 
 أبا سفيان هلذه الشكاية، مل يؤمن أن يقع بينه وبني زوجه ما ال ينبغي. 

 وليس يف هذا داللة على الغائب، فإن هذا ليس حبكم، وإمنا هو استفتاء. واهلل أعلم. 
 حديث ال يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان 

 الحديث الثالث والتسعون 
ال حيكم أحد بني اثنني وهو }يقول:  ت رسول اهلل قال: مسع عن أيب بكرة 

 . متفق عليه.  (2) {غضبان

 هذا احلديث يدل على أمور:  (3) {ال حيكم أحد بني اثنني وهو غضبان}

                                           
 ( . 2597( ، الدارمي البيوع )3535( ، أبو داود البيوع )1264بيوع )الرتمذي ال (1) 
( ، النسائي آداب 1334( ، الرتمذي األحكام )1717( ، مسلم األقضية )6739البخاري األحكام ) (2) 

 ( . 5/46( ، أمحد )2316( ، ابن ماجه األحكام )3589( ، أبو داود األقضية )5406القضاة )
( ، النسائي آداب 1334( ، الرتمذي األحكام )1717( ، مسلم األقضية )6739م )البخاري األحكا (3) 

 ( . 5/46( ، أمحد )2316( ، ابن ماجه األحكام )3589( ، أبو داود األقضية )5406القضاة )
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اكم بني الناس أن حيكم يف كل قضية معينة بني اثنني وهو غضبان، أحدها: هني احل
سواء كان ذلك يف القضايا الدينية أو الدنيوية. وذلك ملا يف الغضب من تغري الفكر واحنرافه. 
وهذا االحنراف للفكر يضر يف استحضاره للحق، ويضر أيضا يف قصد احلق، والفرض 

 مال. األصلي للحاكم وغريه: قصد احلق علما وع
الثاين: يدل على أنه ينبغي أن جيتهد يف األخذ باألسباب اليت تصرف الغضب، أو 
ختففه: من التخلق باحللم والصرب، وتوطني النفس على ما يصيبه، وما يسمعه من اخلصوم: 

 فإن هذا عون كبري على دفع الغضب، أو ختفيفه. 
معرفة احلق أو قصده، الثالث: يؤخذ من هذا التعليل: أن كل ما منع اإلنسان من 

فحكمه حكم الغضب. وذلك كاهلم الشديد، واجلوع والعطش، وكونه حاقنا أو حاقبا أو 
 حنوها، مما يشغل الفكر مثل أو أكثر من الغضب. 

الرابع: أن النهي عن احلكم يف حال الغضب وحنوه مقصود لغريه. وهو أنه ينبغي للحاكم 
ي الكلي، وبالقضية اجلزئية من مجيع أطرافها، أن ال حيكم حىت حييط علما باحلكم الشرع

 وحيسن كيف يطبقها على احلكم الشرعي، فإن احلاكم حمتاج إىل هذه األمور الثالثة: 
 األول: العلم بالطرق الشرعية، اليت وضعها الشارع لفصل اخلصومات واحلكم بني الناس. 

ا تاما، ويدع كل واحد الثاين: أن يفهم ما بني اخلصمني من اخلصومة، ويتصورها تصور 
منهما يديل حبجته، ويشرح قضيته شرحا تاما. مث إذا حتقق ذلك وأحاط به علما، احتاج إىل 

 األمر الثالث: 
وهو صفة تطبيقها وإدخاهلا يف األحكام الشرعية، فمىت وفق هلذه األمور الثالثة، وقصد 

 واختل احلكم. واهلل أعلم. العدل، وفق له، وهدي إليه. ومىت فاته واحد منها، حصل الغلط، 
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 حديث كل واشرب والبس وتصدق من غير سرف وال مخيلة 
 الحديث الرابع والتسعون 

كل واشرب، والبس } عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اهلل 

 . رواه أمحد وأبو داود، وعلقه البخاري.  (1) {يلةوتصدق، من غري سرف وال خم

هذا احلديث مشتمل على استعمال املال يف األمور النافعة يف الدين والدنيا، وجتنب 
األمور الضارة. وذلك أن اهلل تعاىل جعل املال قواما للعباد، به تقوم أحواهلم اخلاصة والعامة، 

إىل  -استخراجا واستعماال، وتدبريا وتصريفا  -يه الدينية والدنيوية. وقد أرشد اهلل ورسوله ف
 أحسن الطرق وأنفعها، وأحسنها عاقبة: حاال ومآال. 

أرشد فيه إىل السعي يف حتصيله باألسباب املباحة والنافعة، وأن يكون الطلب مجيال، وال  
كسل معه وال فتور، وال اهنماك يف حتصيله اهنماكا خيل حبالة اإلنسان، وأن يتجنب من 
املكاسب احملرمة والرديئة، مث إذا حتصل سعى اإلنسان يف حفظه واستعماله باملعروف، باألكل 
والشرب واللباس، واألمور احملتاج إليها، هو ومن يتصل به من زوجة وأوالد وغريهم، من غري 

 تقتري وال تبذير. 
ها، كالصدقة وكذلك إذا أخرجه للغري فيخرجه يف الطرق اليت تنفعه، ويبقى له ثواهبا وخري 

 على احملتاج من األقارب واجلريان وحنوهم، وكاإلهداء والدعوات اليت جرى العرف هبا. 
وكل ذلك معلق بعدم اإلسراف، وقصد الفخر واخليالء، كما قيده يف هذا احلديث، 

 }وكما يف قوله تعاىل:                   

} (2)  :[  67. ] الفرقان. 

بني رتبيت البخل والتبذير، وبذلك  (1)فهذا هو العدل يف تدبري املال: أن يكون قواما 
 رر، ونقص يف العقل واحلال. واهلل أعلم. تقوم األمور وتتم. وما سوى هذا، فإمث وض

                                           
 ( . 2/182( ، أمحد )3605( ، ابن ماجه اللباس )2559النسائي الزكاة ) (1) 
 .  67سورة الفرقان آية :  (2) 
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 حديث...أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده أو يحبه الناس عليه... 
 الحديث الخامس والتسعون 

أرأيت الرجل يعمل العمل من اخلري،  قيل: يا رسول اهلل،}قال:  عن أيب ذر 

 . رواه مسلم  (2) {الناس عليه ؟ قال: تلك عاجل بشرى املؤمن -أو حيبه  -وحيمده 

يف هذا احلديث: أن آثار األعمال احملمودة املعجلة أهنا من البشرى؛ فإن اهلل  . أخرب 
 آلخرة. بالبشرى يف هذه احلياة ويف ا -وهم املؤمنون املتقون  -وعد أولياءه 

و " البشارة " اخلرب أو األمر السار الذي يعرف به العبد حسن عاقبته، وأنه من أهل 
 السعادة، وأن عمله مقبول. 

أما يف اآلخرة فهي البشارة برضى اهلل وثوابه، والنجاة من غضبه وعقابه، عند املوت، ويف 
ملواضع بالبشرى على يدي القرب، وعند القيام إىل البعث، يبعث اهلل لعبده املؤمن يف تلك ا

 املالئكة، كما تكاثرت بذلك نصوص الكتاب والسنة، وهى معروفة. 
وأما البشارة يف الدنيا اليت جيعلها اهلل للمؤمنني؛ منوذجا وتعجيال لفضله، وتعرفا هلم 
بذلك، وتنشيطا هلم على األعمال فأعمها توفيقه هلم للخري، وعصمته هلم من الشر، كما 

  (3) {أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة  } قال 

فإذا كان العبد جيد أعمال اخلري ميسرة له، مسهلة عليه، وجيد نفسه حمفوظا حبفظ اهلل 
ة أمره، فإن اهلل عن األعمال اليت تضره، كان هذا من البشرى اليت يستدل هبا املؤمن على عاقب

 أكرم األكرمني، وأجود األجودين. وإذا ابتدأ عبده باإلحسان أمته. 

                                                                                                                         
 وسطا .  (1) 
 ( . 5/156( ، أمحد )4225( ، ابن ماجه الزهد )2642مسلم الرب والصلة واآلداب ) (2) 
 ( . 4694( ، أبو داود السنة )2647( ، مسلم القدر )1296البخاري اجلنائز ) (3) 
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فأعظم منة وإحسان مين به عليه إحسانه الديين، فيسر املؤمن بذلك أكمل سرور: سرور 
مبنة اهلل عليه بأعمال اخلري، وتيسريها؛ ألن أعظم عالمات اإلميان حمبة اخلري، والرغبة فيه، 

 له. وسرور ثان بطمعه الشديد يف إمتام اهلل نعمته عليه، ودوام فضله. والسرور بفع
 -يف هذا احلديث: إذا عمل العبد عمال من أعمال اخلري  ومن ذلك ما ذكره النيب 

وخصوصا اآلثار الصاحلة واملشاريع اخلريية العامة النفع، وترتب على ذلك حمبة الناس له، 
ذا من البشرى أن هذا العمل من األعمال املقبولة، اليت كان ه  -وثناؤهم عليه، ودعاؤهم له 
 جعل اهلل فيها خريا وبركة. 

  }ومن البشرى يف احلياة الدنيا، حمبة املؤمنني للعبد لقوله تعاىل:     

                  } (1)  :[، أي حمبة منه هلم،  96. ] مرمي

 وحتبيبا هلم يف قلوب العباد. 
ومن ذلك الثناء احلسن، فإن كثرة ثناء املؤمنني على العبد شهادة منهم له. واملؤمنون 

 شهداء اهلل يف أرضه. 
 ن، أو ترى له، فإن الرؤيا الصاحلة من املبشرات. ومن ذلك الرؤيا الصاحلة يراها املؤم

ومن البشرى أن يقدر اهلل على العبد تقديرا حيبه أو يكرهه. وجيعل ذلك التقدير وسيلة 
 إىل إصالح دينه، وسالمته من الشر. 

وأنواع ألطاف الباري سبحانه ال تعد وال حتصى، وال ختطر بالبال، وال تدور يف اخليال. 
 واهلل أعلم. 

                                           
 .  96سورة مرمي آية :  (1) 
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 ديث رضى اهلل في رضى الوالدين وسخط اهلل في سخط الوالدين ح
 الحديث السادس والتسعون 

رضى اهلل يف رضى } عن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما قال: قال رسول اهلل 

. أخرجه الرتمذي. وصححه ابن حبان  (1) {الدينالوالدين، وسخط اهلل يف سخط الو 

 واحلاكم. 
هذا احلديث دليل على فضل بر الوالدين ووجوبه، وأنه سبب لرضى اهلل تعاىل. وعلى 

 التحذير عن عقوق الوالدين وحترميه، وأنه سبب لسخط اهلل. 
ن االتصال وال شك أن هذا من رمحة اهلل بالوالدين واألوالد؛ إذ بني الوالدين وأوالدهم م

ما ال يشبهه شيء من الصالت واالرتباط الوثيق واإلحسان من الوالدين الذي ال يساويه 
إحسان أحد من اخللق. والرتبية املتنوعة وحاجة األوالد الدينية والدنيوية إىل القيام هبذا احلق 

 به والديهم.  املتأكد، وفاء باحلق، واكتسابا للثواب، وتعليما لذريتهم أن يعاملوهم مبا عاملوا
 هذه األسباب وما يتفرع عنها موجب جلعل رضامها مقرونا برضى اهلل. وضده بضده. 

 وإذا قيل: فما هو الرب الذي أمر اهلل به ورسوله ؟ 
قيل: قد حده اهلل ورسوله حبد معروف، وتفسري يفهمه كل أحد. فاهلل تعاىل أطلق األمر 

ي أمنوذج من اإلحسان. فكل إحسان قويل أو باإلحسان إليهما. وذكر بعض األمثلة اليت ه
 فعلي أو بدين، حبسب أحوال الوالدين واألوالد والوقت واملكان، فإن هذا هو الرب. 

ويف هذا احلديث: ذكر غاية الرب وهنايته اليت هي رضى الوالدين: فاإلحسان موجب 
ت العرفية، وسبب، والرضى أثر ومسبب. فكل ما أرضى الوالدين من مجيع أنواع املعامال

وسلوك كل طريق ووسيلة ترضيهما، فإنه داخل يف الرب، كما أن العقوق: كل ما يسخطهما 
من قول أو فعل. ولكن ذلك مقيد بالطاعة ال باملعصية. فمىت تعذر على الولد إرضاء والديه 

                                           
 ( . 1899الرتمذي الرب والصلة ) (1) 
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لدين، إال بإسخاط اهلل، وجب تقدمي حمبة اهلل على حمبة الوالدين، وكان اللوم واجلناية من الوا
 فال يلومان إال أنفسهما. 

ويف هذا احلديث: إثبات صفة الرضى والسخط هلل، وأن ذلك متعلق مبحابه ومراضيه. 
فاهلل تعاىل حيب أوليائه وأصفياءه وحيب من قام بطاعته وطاعة رسوله، وهذا من كماله 

 وحكمته ومحده، ورمحته. ورضاه وسخطه، من صفاته املتعلقة مبشيئته وقدرته. 
لعصمة يف ذلك: أنه جيب على املؤمن أن يثبت ما أثبته اهلل لنفسه وأثبته له رسوله من وا

صفات الكمال الذاتية والفعلية، على وجه يليق بعظمة اهلل وكربيائه وجمده ويعلم أن اهلل ليس 
 له ند، وال كفو، وال مثيل يف ذاته وأمسائه، وصفاته وأفعاله. واهلل أعلم. 

ليهن قلب مسلم إخالص العمل هلل ومناصحة والة حديث ثالث ال يغل ع
 األمور ولزوم جماعة المسلمين... 

 الحديث السابع والتسعون 
: ثالث ال يغل عليهن قلب مسلم} قال: قال رسول اهلل  عن أنس بن مالك 

إخالص العمل هلل، ومناصحة والة األمور، ولزوم مجاعة املسلمني، فإن دعوهتم حتيط من 
 . رواه الرتمذي والشافعي وغريمها.  (1) {ورائهم

قال الشيخ مشس الدين ابن القيم: أي ال يبقى يف القلب غل وال حيمل الغل مع هذه 
القلب يغل على الشرك أعظم غل. الثالثة، بل تنفي عنه غله، وتنقيه منه، وخترجه منه، فإن 

وكذلك يغل على الغش، وعلى خروجه عن مجاعة املسلمني بالبدعة والضالل. فهذه الثالثة 
متلؤه غال ودغال. ودواء هذا الغل واستخراج أخالطه، بتجريد اإلخالص والنصح، ومتابعة 

 السنة. انتهى. 

                                           
 ( . 2658الرتمذي العلم ) (1) 
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اهلل، ولزم اجلماعة  أي فمن أخلص أعماله كلها هلل، ونصح يف أموره كلها لعباد
باالئتالف، وعدم االختالف، وصار قلبه صافيا نقيا، صار هلل وليا، ومن كان خبالف ذلك، 

 امتأل قلبه من كل آفة وشر، واهلل أعلم. 
 حديث إنما الناس كاإلبل المائة ال تكاد تجد فيها راحلة 

 الحديث الثامن والتسعون 
إمنا الناس كاإلبل } قال رسول اهلل  عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قال:

 . متفق عليه.  (1) {املائة، ال تكاد جتد فيها راحلة

 هذا احلديث مشتمل على خرب صادق، وإرشاد نافع. 
أو مقارب  -كامل أخرب أن النص شامل ألكثر الناس، وأن ال أما اخلرب، فإنه 

فيهم قليل، كاإلبل املائة، تستكثرها، فإذا أردت منها راحلة تصلح للحمل  -الكمال 
والركوب، والذهاب واإلياب، مل تكد جتدها، وهكذا الناس كثري، فإذا أردت أن تنتخب 
منهم من يصلح للتعليم أو الفتوى أو اإلمامة، أو الواليات الكبار أو الصغار، أو الوظائف 

همة، مل تكد جتد من يقوم بتلك الوظيفة قياما صاحلا، وهذا هو الواقع، فإن اإلنسان ظلوم امل
 جهول، والظلم واجلهل سبب للنقائص، وهي مانعة من الكمال والتكميل. 

إىل أنه ينبغي جملموع األمة أن  وأما اإلرشاد، فإن مضمون هذا اخلرب إرشاد منه 
الذين يصلحون للقيام باملهمات، واألمور الكلية العامة يسعوا، وجيتهدوا يف تأهيل الرجال 

 النفع. 
 }وقد أرشد اهلل إىل هذا املعىن يف قوله:                      

           } (2)  :[. فأمر باجلهاد، وأن يقوم به  122] التوبة

                                           
( ، ابن ماجه الفنت 2872( ، الرتمذي األمثال )2547( ، مسلم فضائل الصحابة )6133البخاري الرقاق ) (1) 
 ( . 2/122( ، أمحد )3990)
 .  122سورة التوبة آية :  (2) 
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طائفة كافية، وأن يتصدى للعلم طائفة أخرى، ليعني هؤالء هؤالء، وهؤالء هؤالء، وأمره تعاىل 
 وط واملكمالت. بالواليات والتولية أمر هبا، ومبا ال تتم إال به من الشر 

فالوظائف الدينية والدنيوية، واألعمال الكلية، ال بد للناس منها وال تتم مصلحتهم إال 
هبا، وهي ال تتم إال بأن يتوالها األكفاء واألمناء، وذلك يستدعي السعي يف حتصيل هذه 

 }األوصاف حبسب االستطاعة. قال اهلل تعاىل:        } (1)  :التغابن [

 [. واهلل أعلم.  16
 حديث يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر 

 الحديث التاسع والتسعون 
يأيت على الناس زمان القابض على } قال: قال رسول اهلل  عن أنس بن مالك 

 رواه الرتمذي.  (2) {دينه كالقابض على اجلمر

 وهذا احلديث أيضا يقتضي خربا وإرشادا. 
نه أخرب أنه يف آخر الزمان يقل اخلري وأسبابه، ويكثر الشر وأسبابه، وأ أما اخلرب، فإنه 

عند ذلك يكون املتمسك بالدين من الناس أقل القليل، وهذا القليل يف حالة شدة ومشقة 
عظيمة، كحالة القابض على اجلمر، من قوة املعارضني، وكثرة الفنت املضلة، فنت الشبهات 
والشكوك واإلحلاد، وفنت الشهوات وانصراف اخللق إىل الدنيا واهنماكهم فيها، ظاهرا وباطنا، 

 ميان، وشدة التفرد لقلة املعني واملساعد. وضعف اإل
ولكن املتمسك بدينه، القائم بدفع هذه املعارضات والعوائق اليت ال يصمد هلا إال أهل 
البصرية واليقني، وأهل اإلميان املتني، من أفضل اخللق، وأرفعهم عند اهلل درجة، وأعظمهم 

 عنده قدرا. 

                                           
 .  16سورة التغابن آية :  (1) 
 ( . 2260الرتمذي الفنت ) (2) 
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نوا أنفسهم على هذه احلالة، وأن يعرفوا أنه ال بد وأما اإلرشاد، فإنه إرشاد ألمته، أن يوط
فإن له  -مع هذه املعارضات  -منها، وأن من اقتحم هذه العقبات، وصرب على دينه وإميانه 

 عند اهلل أعلى الدرجات، وسيعينه مواله على ما حيبه ويرضاه، فإن املعونة على قدر املؤونة. 
فإنه ما بقي من اإلسالم إال امسه، وال  ه وما أشبه زماننا هذا هبذا الوصف الذي ذكر 

من القرآن إال رمسه، إميان ضعيف، وقلوب متفرقة، وحكومات متشتتة، وعداوات وبغضاء 
باعدت بني املسلمني، وأعداء ظاهرون وباطنون، يعملون سرا وعلنا للقضاء على الدين، 

والشبان، ودعايات إىل وإحلاد وماديات، جرفت خببيث تيارها وأمواجها املتالطمة الشيوخ 
 فساد األخالق، والقضاء على بقية الرمق. 

مث إقبال الناس على زخارف الدنيا، حبيث أصبحت هي مبلغ علمهم، وأكرب مههم، وهلا 
يرضون ويغضبون، ودعاية خبيثة للتزهيد يف اآلخرة، واإلقبال بالكلية على تعمري الدنيا، 

، وبكل ما ينسب إليه، وفخر وفخفخة، واستكبار وتدمري الدين واحتقاره واالستهزاء بأهله
 باملدنيات املبنية على اإلحلاد اليت آثارها وشررها وشرورها قد شاهده العباد. 

فمع هذه الشرور املرتاكمة، واألمواج املتالطمة، واملزعجات امللمة، والفنت احلاضرة 
 احلديث. جتد مصداق هذا  -مع هذه األمور وغريها  -واملستقبلة املدهلمة 

ولكن مع ذلك، فإن املؤمن ال يقنط من رمحة اهلل، وال ييأس من روح اهلل، وال يكون 
نظره مقصورا على األسباب الظاهرة، بل يكون متلفتا يف قلبه كل وقت إىل مسبب 
األسباب، الكرمي الوهاب، ويكون الفرج بني عينيه، ووعده الذي ال خيلفه، بأنه سيجعل له 

ن الفرج مع الكرب، وأن تفريج الكربات مع شدة الكربات وحلول بعد عسر يسرا، وأ
 املفظعات. 

فاملؤمن من يقول يف هذه األحوال: " ال حول وال قوة إال باهلل " و" حسبنا اهلل ونعم 
الوكيل. على اهلل توكلنا. اللهم لك احلمد، وإليك املشتكى. وأنت املستعان. وبك املستغاث. 

 العلي العظيم " ويقوم مبا يقدر عليه من اإلميان والنصح والدعوة. وال حول وال قوة إال باهلل
 }ويقنع باليسري، إذا مل ميكن الكثري. وبزوال بعض الشر وختفيفه، إذا تعذر غري ذلك:   
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           } (1)  ،{             } (2)  ،{   

             } (3)  :[  4، 3، 2] الطالق. 

واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، وصلى اهلل على حممد وعلى آله وأصحابه 
 وأتباعه إىل يوم الدين. 

 (4)الخاتمة 
بوية متت هذه الرسالة املشتملة على شرح تسع وتسعني حديثا، من األحاديث الن

اجلوامع، يف أصناف العلوم، واملواضيع النافعة، والعقائد الصحيحة، واألخالق الكرمية، والفقه 
 واآلداب، واإلصالحات الشاملة، والفوائد العامة. 

قال ذلك معلقها: عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل آل سعدي. غفر اهلل له ولوالديه 
 ووالديهم، ومجيع املسلمني. 

 العاشر من شعبان سنة إحدى وسبعني وثالمثائة وألف من اهلجرة. وفرغ منه يف 
رمضان سنة  27وقد وقع الفراغ من نقلها بعون اهلل تعاىل وتيسريه من خط املؤلف يف 

هـ بقلم الفقري إىل ربه املنان، عبد اهلل بن سليمان آلعبد اهلل السلمان. غفر اهلل له  1371
  ولوالديه ووالديهم ومجيع املسلمني.

هذه جوهرة نفيسة، وروضة ممرعة، هي بغية الراغبني، ونزهة املستفيدين، وهبجة الناظرين، 
ملا ظهرت به من مظهر أنيق، وحتلت به من زهور املعارف والتحقيق، وملا أودعته من فوائد 
جليلة، سهل اجتناؤها، ومثرات دانية طاب مذاقها، ومناهل عذبة، راق مشرهبا حيث 

العقائد النافعة، واألصول اجلامعة، واألحكام املتنوعة، واآلداب السامية، اشتملت على بيان 

                                           
 .  2سورة الطالق آية :  (1) 
 .  3آية : سورة الطالق  (2) 
 .  4سورة الطالق آية :  (3) 
 هذا العنوان من وضع الناشر .  (4) 
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وغريها من املواضيع املهمة، والعلوم اجلمة، اليت تكسب اإلنسان هدى ورشدا، وتزيده بصرية 
 ويقينا. 

وحسبك منها أهنا شرح لكالم هو أشرف الكالم، بعد كالم اهلل وأمجعه للخري وأنفعه،  
 .  وأفصحهم حممد  كالم أعلم اخللق،

وتبيني ملقاصده الشريفة، وكنوزه النفيسة، يقدمها الشيخ الفاضل عبد الرمحن بن ناصر 
السعدي، جزاه اهلل عن اإلسالم وأهله خريا، وال زالت مشوس حتقيقه مشرقة، وبذور علومه 

 نرية. 
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 فهرس اآليات
 133 ........................... ك قليال ولو أراكهم كثريا لفشلتم ولتنازعتمإذ يريكهم اهلل يف منام

 87 ............................................ أال إن أولياء اهلل ال خوف عليهم وال هم حيزنون
 5 .............................. أال هلل الدين اخلالص والذين اختذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إال

 19 ....................... أمل تعلم أن اهلل يعلم ما يف السماء واألرض إن ذلك يف كتاب إن ذلك
 194 .................................. ات سيجعل هلم الرمحن وداإن الذين آمنوا وعملوا الصاحل

 12 ................................... إن الذين قالوا ربنا اهلل مث استقاموا تتنزل عليهم املالئكة أال
 145 ................... إن الذين جيادلون يف آيات اهلل بغري سلطان أتاهم إن يف صدورهم إال

 44 ......................... إن اهلل ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء ومن يشرك
 172 ................................................ هم حمسنونإن اهلل مع الذين اتقوا والذين 

 42 .......................... إن اهلل يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب وينهى عن الفحشاء
 35 ............................. إن اهلل يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها وإذا حكمتم بني الناس

 54 ........................ إن جتتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخال
 156 ............................... أحسن عمال إنا جعلنا ما على األرض زينة هلا لنبلوهم أيهم

 100 ....................... إنا حنن حنيي املوتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه يف
 106, 75 ....................... إمنا الصدقات للفقراء واملساكني والعاملني عليها واملؤلفة قلوهبم

 114 ........................... إمنا املؤمنون إخوة فأصلحوا بني أخويكم واتقوا اهلل لعلكم ترمحون
 60 ........................ ال أسألكم عليه أجرا إن أولئك الذين هدى اهلل فبهداهم اقتده قل

 78 .................................. أولئك جيزون الغرفة مبا صربوا ويلقون فيها حتية وسالما
 34 ................................................................ اذهبا إىل فرعون إنه طغى
 87 ................................................................. الذين آمنوا وكانوا يتقون

 42 ............................ الذين آمنوا ومل يلبسوا إمياهنم بظلم أولئك هلم األمن وهم مهتدون
 39 ..................... فني عن الناسالذين ينفقون يف السراء والضراء والكاظمني الغيظ والعا

 107 ...................... الرجال قوامون على النساء مبا فضل اهلل بعضهم على بعض ومبا أنفقوا
 181 ........................................................................... اهلل الصمد

 160 ........................... املال والبنون زينة احلياة الدنيا والباقيات الصاحلات خري عند ربك
 4 ......................... بلى من أسلم وجهه هلل وهو حمسن فله أجره عند ربه وال خوف عليهم

 172, 78 ........ من آبائهم وأزواجهم وذرياهتم واملالئكةجنات عدن يدخلوهنا ومن صلح 
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 51 .......................... حرمت عليكم امليتة والدم وحلم اخلنزير وما أهل لغري اهلل به واملنخنقة
 143 ............................................... خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن اجلاهلني

 156 ...................... رب قد آتيتين من امللك وعلمتين من تأويل األحاديث فاطر السماوات
 156 .......................... والبنني والقناطري املقنطرة من زين للناس حب الشهوات من النساء

 78 ................................................. سالم عليكم مبا صربمت فنعم عقىب الدار
 60 ............................. سنلقي يف قلوب الذين كفروا الرعب مبا أشركوا باهلل ما مل ينزل به

 165, 66 ........شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من اهلدى والفرقان
 155 ...................  مت قبل هذا وكنت نسيافأجاءها املخاض إىل جذع النخلة قالت ياليتين

 200, 170 ............ فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن مبعروف أو فارقوهن مبعروف وأشهدوا ذوي
 48 ............................ فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة اهلل اليت فطر الناس عليها ال تبديل
 198, 163, 67 ..............فاتقوا اهلل ما استطعتم وامسعوا وأطيعوا وأنفقوا خريا ألنفسكم ومن

 184 .......................... زينته قال الذين يريدون احلياة الدنيا ياليت لنا فخرج على قومه يف
 20 ............................ فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضاللة إهنم اختذوا الشياطني أولياء

 34 ..................................................... فقوال له قوال لينا لعله يتذكر أو خيشى
 111 .......................................... قال اجعلين على خزائن األرض إين حفيظ عليم

 134 ..................... الشيطانقال يابين ال تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن 
 42 ................ قل أمر ريب بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه خملصني له

 150 ........................ قل إن ريب يبسط الرزق ملن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من
 184 ................................. قل بفضل اهلل وبرمحته فبذلك فليفرحوا هو خري مما جيمعون

 181 ....................................................................... قل هو اهلل أحد
 152 .......................  تقنطوا من رمحة اهلل إنقل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال

 127 ............................قل ياعبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا يف هذه الدنيا
 186 ................................. قولوا آمنا باهلل وما أنزل إلينا وما أنزل إىل إبراهيم وإمساعيل

 8 ....................... ال خري يف كثري من جنواهم إال من أمر بصدقة أو معروف أو إصالح بني
 73 ................................................................... ال يصالها إال األشقى

 165 ........................ ف اهلل نفسا إال وسعها هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربناال يكل
 138 ......................... لقد أضلين عن الذكر بعد إذ جاءين وكان الشيطان لإلنسان خذوال

 133 ........................ لقد صدق اهلل رسوله الرؤيا باحلق لتدخلن املسجد احلرام إن شاء اهلل
 127 .......................... للذين أحسنوا احلسىن وزيادة وال يرهق وجوههم قرت وال ذلة أولئك
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 182 ........................................................................ مل يلد ومل يولد
 39 ........................... ليس الرب أن تولوا وجوهكم قبل املشرق واملغرب ولكن الرب من آمن

 66 .......................... ليشهدوا منافع هلم ويذكروا اسم اهلل يف أيام معلومات على ما رزقهم
 165 .......................... لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه اهلل ال

 169 ........................ من قتل نفسا بغري نفس أومن أجل ذلك كتبنا على بين إسرائيل أنه 
 160 ......................... من كان يريد العزة فلله العزة مجيعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل

 32 ............. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له
 48 ................................. منيبني إليه واتقوه وأقيموا الصالة وال تكونوا من املشركني

 127 ...................................................... هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان
 42 ........................... ذ قال لقمان البنه وهو يعظه يابين ال تشرك باهلل إن الشرك لظلموإ

 54, 40 ................... وأقم الصالة طريف النهار وزلفا من الليل إن احلسنات يذهنب السيئات
 162 .................................................................. وأما السائل فال تنهر

 115 ........................ وإن أحد من املشركني استجارك فأجره حىت يسمع كالم اهلل مث أبلغه
 18 ..................................................................... وأن إىل ربك املنتهى

 91 ..................... أة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فال جناح عليهما أن يصلحاوإن امر 
 106 ........................ وإن خفتم أال تقسطوا يف اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثىن
 91 ........................... وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحدامها

 127, 27 .......... ضتموإن طلقتموهن من قبل أن متسوهن وقد فرضتم هلن فريضة فنصف ما فر 
 162 ................... واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرمحن آهلة يعبدون

 77 ..................................... واستعينوا بالصرب والصالة وإهنا لكبرية إال على اخلاشعني
 125 ............................. واعبدوا اهلل وال تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القرىب

 193, 141 .......................... ك قواماوالذين إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل يقرتوا وكان بني ذل
 172 ........................... والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإميان أحلقنا هبم ذريتهم وما ألتناهم

 38 ................................. والذين يؤذون املؤمنني واملؤمنات بغري ما اكتسبوا فقد احتملوا هبتانا
 7 ................................... والذين ينفقون أمواهلم رئاء الناس وال يؤمنون باهلل وال باليوم

 200 ........................ ارتبتم فعدهتن ثالثة أشهروالالئي يئسن من احمليض من نسائكم إن 
 165 ..................... وجاهدوا يف اهلل حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم يف الدين من

 39 ............. وسارعوا إىل مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات واألرض أعدت للمتقني
 175 ........................ وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون
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 174 ............................... ومرساها إن ريب لغفور رحيموقال اركبوا فيها بسم اهلل جمراها 
 151 ................. وقال ربكم ادعوين أستجب لكم إن الذين يستكربون عن عباديت سيدخلون

 4 ........................................... وقدمنا إىل ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا
 177 ........... وقل رب أدخلين مدخل صدق وأخرجين خمرج صدق واجعل يل من لدنك سلطانا

 189 ........................... م قياما وارزقوهم فيهاوال تؤتوا السفهاء أموالكم اليت جعل اهلل لك
 112 ........................... وال جتعلوا اهلل عرضة ألميانكم أن تربوا وتتقوا وتصلحوا بني الناس

 184, 143, 127 ..... وال تستوي احلسنة وال السيئة ادفع باليت هي أحسن فإذا الذي بينك
 167, 127 .............. وال تفسدوا يف األرض بعد إصالحها وادعوه خوفا وطمعا إن رمحة اهلل

 30 ....................... يدعون إىل اخلري ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر ولتكن منكم أمة
 24 ................................... ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعماهلم وهم ال يظلمون

 38 ..................... ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن مل يكن هلن ولد فإن كان هلن ولد فلكم
 182 .................................................................. ومل يكن له كفوا أحد

 106, 105 ............. ذينوليستعفف الذين ال جيدون نكاحا حىت يغنيهم اهلل من فضله وال
 162 ..................... وما أرسلنا قبلك إال رجاال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم

 5 ............................... وما أمروا إال ليعبدوا اهلل خملصني له الدين حنفاء ويقيموا الصالة
 198, 30 ................. وما كان املؤمنون لينفروا كافة فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة

 184, 143, 127 ...................  ذو حظ عظيموما يلقاها إال الذين صربوا وما يلقاها إال
 7 ............................... ومثل الذين ينفقون أمواهلم ابتغاء مرضاة اهلل وتثبيتا من أنفسهم

 135, 4 ................. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه هلل وهو حمسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا
 16 ........................... ومن أظلم ممن افرتى على اهلل الكذب وهو يدعى إىل اإلسالم واهلل

 171 ......................... ع الذين أنعم اهلل عليهم من النبينيومن يطع اهلل والرسول فأولئك م
 7 .......................... ومن يهاجر يف سبيل اهلل جيد يف األرض مراغما كثريا وسعة ومن خيرج

 75 ....................... وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغري معروشات والنخل والزرع خمتلفا
 200, 170 ............. ويرزقه من حيث ال حيتسب ومن يتوكل على اهلل فهو حسبه إن اهلل بالغ

 50 ..................... يض قل هو أذى فاعتزلوا النساء يف احمليض وال تقربوهنويسألونك عن احمل
 138 .......................... ويوم يعض الظامل على يديه يقول ياليتين اختذت مع الرسول سبيال

 122 ........................ ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى فاكتبوه وليكتب
 166, 165 ,61, 51 ....... ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم
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 80 ....................... ياأيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا يف اجملالس فافسحوا يفسح
 84 ....................... ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم

 94 .......................... ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص يف القتلى احلر باحلر والعبد
 188, 161 ............... تسؤكم وإن تسألوا ياأيها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم

 131 ...................... يابين آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا وال تسرفوا إنه
 138 ........................................................ ياويلىت ليتين مل أختذ فالنا خليال

 165 .......................................... يريد اهلل أن خيفف عنكم وخلق اإلنسان ضعيفا
 181 ..................................... يسأله من يف السماوات واألرض كل يوم هو يف شأن

 139 ........................................... دا إن كنتم مؤمننييعظكم اهلل أن تعودوا ملثله أب
 20 ..................... يهدي به اهلل من اتبع رضوانه سبل السالم وخيرجهم من الظلمات إىل

 113 ............................................. يوفون بالنذر وخيافون يوما كان شره مستطريا
 43 ......................... يوم ترى املؤمنني واملؤمنات يسعى نورهم بني أيديهم وبأمياهنم بشراكم
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 فهرس األحاديث
 11 ....................... عملته دخلت اجلنة  قال تعبدأتى أعرايب النيب فقال دلين على عمل إذا 

 163, 67 ............................................. إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم
 55 ................................................... إذا حضرت الصالة فليؤذن لكم أحدكم

 119 .... إذا حكم احلاكم، فاجتهد وأصاب، فله أجران وإذا حكم، فاجتهد فأخطأ، فله أجر واحد
 69 ......................................................................... إذا دعاك فأجبه

 125 .............................................................. إذا ذحبتم فأحسنوا الذحبة
 69 ..................................................................... ليهإذا لقيته فسلم ع

 99 ..................... إذا مات العبد انقطع عمله إال من ثالث صدقة جارية، أو علم ينتفع به،
 71, 8 ........................... إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما

 15 ............. أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة
 72 ...................... ، وإن تك غري ذلك،أسرعوا باجلنازة، فإن تك صاحلة فخري تقدموهنا إليه

 62 ................................. أسعد الناس بشفاعيت من قال ال إله إال اهلل خالصا من قلبه
 59 ........... أعطيت مخسا مل يعطهن أحد من األنبياء قبلي نصرت بالرعب مسرية شهر، وجعلت

 161 ..................... أعظم املسلمني جرما من سأل عن شيء مل حيرم فحرم من أجل مسألته
 111 .......................................................................... أعنت عليها

 162 .......................................... فإمنا شفاء العي السؤال أال سألوا إذ مل يعلموا ؟
 103, 102 ............................. أحلقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو ألوىل رجل ذكر

 194 ............................................ أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة
 156 ............... إن الدنيا حلوة خضرة، وإن اهلل مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا

 65 ........................ اربوا وأبشروا،إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إال غلبه، فسددوا وق
 146 ......................................... إن الرجل حيب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا

 85 .................... إن اهلل قال من عادى يل وليا فقد آذنته باحلرب، وما تقرب إيل عبد بشيء
 104, 102 ............................. إن اهلل قد أعطى كل ذي حق حقه، فال وصية لوارث

 124 ................ تمإن اهلل كتب اإلحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذحب
 187 ................إن اهلل يرضى لكم ثالثا، ويكره لكم ثالثا، فريضى لكم أن تعبدوه وال تشركوا

 185 ................. أن النيب كان يدعو، فيقول اللهم إين أسألك اهلدى والتقى، والعفاف والغىن
 8 .............................. إن باملدينة أقواما ما سرمت مسريا، وال قطعتم واديا إال كانوا معكم
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 55 ..................... ا حىت يؤذن ابن أم مكتوم فإنه ال يناديإن بالال يؤذن بليل، فكلوا واشربو 
 22 .......................................... أن تعبد اهلل كأنك تراه، فإن مل تكن تراه فإنه يراك

 43 ........... إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا
 173 ................... أن رسول اهلل كان إذا استوى على بعريه خارجا إىل سفر كرب ثالثا، مث قال

 126 ................................................................ أجرا ؟إن لنا يف البهائم 
 33 ...................................................................... أنزلوا الناس منازهلم

 9 ............. إنك لن تعمل عمال تبتغي به وجه اهلل إال أجرت عليه، حىت ما جتعله يف يف امرأتك
 6, 3 ................... إمنا األعمال بالنيات، وإمنا لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إىل اهلل

 118 ................................................................. إمنا الطاعة يف املعروف
 197 .......................................... راحلة إمنا الناس كاإلبل املائة، ال تكاد جتد فيها

 114 ............................................. إنه ال يأيت خبري، وإمنا يستخرج به من البخيل
 64 ................ أنه يصبح على كل آدمي كل يوم ثالمثائة وستون صدقة، فكل تسبيحة صدقة،

 128, 53 ...................................................................... إهنا رجس
 51 ...................................... إهنا ليست بنجس، إهنا من الطوافني عليكم والطوافات

 53, 52 .................................................. إهنا من الطوافني عليكم والطوافات
 46 ................. أن تقول دبر كل صالة مكتوبة  اللهم أعين على ذكركإين أحبك، فال تدعن 

 83 .............................................................................. إين صائم
 178 ....................................... إين لبدت رأسي وقلدت هديي، فال أحل حىت أحنر

 168 ........................................... أوأملك لك شيئا أن نزع اهلل من قلبك الرمحة ؟
 63 ................ أوصاين خليلي بثالث صيام ثالثة أيام من كل شهر، وركعيت الضحى، وأن أوتر

 16 ................ دي إىل الفجور، وإن الفجور يهدي إىل النار،إياكم والكذب، فإن الكذب يه
 176 ..................................................... آيبون تائبون عابدون، لربنا حامدون

 39 .................... اتق اهلل حيثما كنت، وأتبع السيئة احلسنة متحها، وخالق الناس خبلق حسن
 28, 27, 24 ............................................ احرص على ما ينفعك واستعن باهلل

 117 ................... سبيله، ادرءوا احلدود عن املسلمني ما استطعتم، فإن كان له خمرج، فخلوا
 141 ........................... استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدجلة، والقصد القصد تبلغوا

 32, 31 ................................. اشفعوا تؤجروا، ويقضي اهلل على لسان رسوله ما شاء
 20 ............................................................ اعملوا؛ فكل ميسر ملا خلق له

 180 ...................... اقضي ما يقضي احلاج، غري أن ال تطويف بالبيت، وال بني الصفا واملروة
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 140 .......... من الشيطان، وال حليم إال ذو عثرة، وال حكيم إال ذو جتربة األناة من اهلل، والعجلة
 157 ................... اإلميان بضع وسبعون  أو بضع وستون  شعبة، أعالها قول ال إله إال اهلل،

 87 ............................ البيعان باخليار ما مل يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك هلما يف بيعهما،
 120 ......................................... من أنكر 123البينة على املدعي، واليمني على 

 132 .................................................... ن فيح جهنم، فأبردوها باملاءاحلمى م
 70, 10 .................. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة قالوا ملن يا رسول اهلل

 132 ................... الرؤيا الصاحلة من اهلل، واحللم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما حيب فال
 166 ....................... الرامحون يرمحهم الرمحن، ارمحوا من يف األرض، يرمحكم من يف السماء

 132 ............... ثالث شرطة حمجم، أو شربة عسل، أو كية بنار، ويف احلبة السوداء الشفاء يف
 91, 90 ............ الصلح جائز بني املسلمني، إال صلحا حرم حالال، أو أحل حراما واملسلمون

 53, 40 ........... الصلوات اخلمس، واجلمعة إىل اجلمعة، ورمضان إىل رمضان مكفرات ملا بينهن
 84 ............................................................................. الصوم جنة

 50 ..................................................................... الطهور شطر اإلميان
 42 ................................................................ ظلمات يوم القيامة الظلم

 132 ..................... العود اهلندي فيه سبعة أشفية، يسعط من العذرة، ويلد من ذات اجلنب
 168 ...................... القلب حيزن، والعني تدمع، وال نقول إال ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا

 20 .................... الكيس من دان نفسه وعمل ملا بعد املوت، والعاجز من أتبع نفسه هواها،
 175 .......................... ا الرب والتقوى، ومن العمل ما ترضىاللهم إنا نسألك يف سفرنا هذ

 185, 77 .................................... اللهم إين أسألك اهلدى والتقى، والعفاف والغىن
 176 .................................................... اللهم إين أعوذ بك من وعثاء السفر

 46 ................ اللهم اجعلين لك شكارا، لك ذكارا اللهم اجعلين أعظم شكرك، وأكثر ذكرك،
 146 .............. نت واصرفاللهم اهدين ألحسن األعمال واألخالق، ال يهدي ألحسنها إال أ

 176 .............................................. اللهم هون علينا سفرنا هذا، واطو عنا بعده
 23 ............... املؤمن القوي خري وأحب إىل اهلل من املؤمن الضعيف، ويف كل خري احرص على

 29 ................................. املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بني أصابعه
 50 ............................................................. املاء طهور ال ينجسه شيء

 172 ........................................... املرء على دين خليله، فلينطر أحدكم من خيالل
 172, 171 ............................................................. املرء مع من أحب

 187 ............................ املسلم أخو املسلم، ال يظلمه، وال خيذله، وال يكذبه، وال حيقره
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 13 .................. املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده، واملهاجر من هجر ما هنى اهلل عنه
 114 ................ املسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، وهم

 44 .................. أسفل منكم، وال تنظروا إىل من هو فوقكم، فهو أجدر أنانظروا إىل من هو 
 146 .............................................. حبسب امرئ من الشر أن حيقر أخاه املسلم

 106 ........... تنكح املرأة ألربع ملاهلا، ومجاهلا، وحسبها، ودينها، فاظفر بذات الدين تربت ميينك
 197 ........... ثالث ال يغل عليهن قلب مسلم إخالص العمل هلل، ومناصحة والة األمور، ولزوم

 105 ....................... ثة حق على اهلل عوهنم املكاتب يريد األداء، واملتزوج يريد العفاف،ثال
 153 ......................................................... مث يتوب اهلل على اآلخر فيسلم

 148 .............. جاء رجل إىل النيب فقال يا رسول اهلل، عظين وأوجز فقال إذا قمت يف صالتك
 143 ........... جاء رجل فقال يا رسول اهلل، أوصين فقال ال تغضب مث ردد مرارا فقال ال تغضب

 128 .................... رسول اهلل يوم خيرب احلمر اإلنسية، وحلوم البغال، وكل ذي ناب منحرم 
 69 ................... حق املسلم على املسلم ست قيل ما هن يا رسول اهلل ؟ قال إذا لقيته فسلم

 177, 57 ............................................................ خذوا عين مناسككم
 190 ........................................ خذي من ماله باملعروف ما يكفيك ويكفي بنيك

 189 .................. قالت يا رسول اهللدخلت هند بنت عتبة امرأة أيب سفيان على رسول اهلل ف
 161 .................. دعوين ما تركتكم، فإمنا أهلك من كان قبلكم كثرة سؤاهلم، واختالفهم على

 94 ............... رحم اهلل عبدا مسحا إذا باع، مسحا إذا اشرتى، مسحا إذ قضى، مسحا إذا اقتضى
 132 ................................................. رخص يف الرقية من العني واحلمة والنملة

 195 ................................ والدينرضى اهلل يف رضى الوالدين، وسخط اهلل يف سخط ال
 174 ................... سبحان الذي سخر لنا هذا، وما كنا له مقرنني مطيقني تذليله وتسخريه ،

, 57, 55 .. صلوا كما رأيتموين أصلي، وإذا حضرت الصالة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكربكم
58 ,177 

 48 ............... عشر من الفطرة قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق املاء، وقص
 96, 95 .................................................... خذت، حىت تؤديهعلى اليد ما أ

 119 .................................................... عليكم السمع والطاعة فيما استطعتم
 125 ............................................................... فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة
 163 ............................................................... فإذا هنيتكم عنه فاجتنبوه

 155 .................... فإن كان ال بد فاعال فليقل اللهم أحيين إذا كانت احلياة خريا يل، وتوفين
 73 ....................................................................... فإن كانت صاحلة
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 61 ................................. طهورهفأينما أدركت أحدا من أميت الصالة فعنده مسجده و 
 112 ................................................................... فائت الذي هو خري

 83 .............................................................................. فال يرفث
 55 ..................................................................... فليؤذن لكم أحدكم

 17 .................................................................. فليقل آمنت باهلل ورسله
 6 ..................................... فمن كانت هجرته إىل اهلل ورسوله فهجرته إىل اهلل ورسوله

 126 ................................................................. يف كل كبد حرى أجر
 147 ..........................................قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، وقنعه اهلل مبا آتاه

 96 ..... فإذا وقعت احلدود، وصرفت الطرق، فال شفعة قضى رسول اهلل بالشفعة يف كل ما مل يقسم
 180 ...................................................... قل هو اهلل أحد تعدل ثلث القرآن

 123 .................. قلت يا رسول اهلل إنا القو العدو غدا، وليس معنا مدي أفنذبح بالقصب ؟
 193 ..................... قيل يا رسول اهلل، أرأيت الرجل يعمل العمل من اخلري، وحيمده  أو حيبه

 174 ................................... سفر، كرب ثالثاكان إذا استوى على راحلته خارجا إىل 
 56 ................................................................................ كرب كرب

 19 ..................................................... كل شيء بقدر، حىت العجز والكيس
 81 ................. كل عمل ابن آدم يضاعف احلسنة بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف، قال اهلل

 192 .................................... كل واشرب، والبس وتصدق، من غري سرف وال خميلة
 103 ....................................................................... ألوىل رجل ذكر

 46 ........................................ ال أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك
 14 ................................................................. ال أمانة له ال إميان ملن

 122 ................... ال جتوز شهادة خائن وال خائنة، وال جملود حدا، وال ذي غمر على أخيه،
 190 ..................................................................... ال ختن من خانك

 143 ............................................................................ ال تغضب
 183 ................ يف اثنتني رجل آتاه اهلل ماال، فسلطه على هلكته يف احلق 185ال حسد إال 

 37 ....................................................................... ال ضرر وال ضرار
 118 .............................................. ال طاعة يف معصية، إمنا الطاعة يف املعروف

 140 ...................................................................... عقل كالتدبري ال
 142 ....................................................................... ال ورع كالكف

 154 ................... ال يتمنني أحدكم املوت لضرر أصابه، فإن كان ال بد فاعال، فليقل اللهم
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 191 .................................................... ال حيكم أحد بني اثنني وهو غضبان
 145, 144 ....... ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب  فقال رجل إن الرجل حيب

 17 .......................................... خلق اهلل ؟ ال يزال الناس يتساءلون حىت يقولوا من
 108 ................................... ال يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر

 46 ......................................... ال يقبل اهلل صالة أحدكم  إذا أحدث  حىت يتوضأ
 116 .................................................................. ال يقتل مسلم بكافر

 155 ................ ال يقل أحدكم اللهم اغفر يل إن شئت، اللهم ارمحين إن شئت، ولكن ليعزم
 139 .................................................... ال يلدغ املؤمن من جحر واحد مرتني

 177 ......................................................................... دونلربنا حام
 129 ................ لعن رسول اهلل املتشبهني من الرجال بالنساء، واملتشبهات من النساء بالرجال

 62 ................ لكل نيب دعوة قد تعجلها، وقد خبأت دعويت شفاعة ألميت فهي نائلة  إن شاء
 84 ........................................ للصائم فرحتان فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه

 178 .................. لتها عمرة، ولواللو استقبلت من أمري ما استدبرت ملا سقت اهلدي، وجلع
 120 ..... لو يعطى الناس بدعواهم الدعى رجال دماء قوم وأمواهلم، ولكن اليمني على املدعى عليه

 144 ..........................ليس الشديد بالصرعة، إمنا الشديد الذي ميلك نفسه عند الغضب
 74 ............ ليس فيما دون مخسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون مخس أواق من الورق

 76 .............. ال وأنت غري مشرف وال سائل فخذه، وما ال فال تتبعه نفسكما أتاك من هذا امل
 130 ........................................................ ما أنزل اهلل داء إال أنزل له شفاء

 123 .......................................................................... ما أهنر الدم
 159 ................... ما منكم من أحد إال سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترمجان فينظر أمين منه،

 136 ......................................... ما حنل والد ولده من حنل أفضل من أدب حسن
 170, 79 ............ اد اهلل عبدا بعفو إال عزا، وما تواضع أحدما نقصت صدقة من مال، وما ز 

 137 ............. مثل اجلليس الصاحل واجلليس السوء كحامل املسك، ونافخ الكري فحامل املسك
 172 ................ مثل اجلليس الصاحل، كحامل املسك إما أن حيذيك، وإما أن يبيعك، وإما أن

 34 ................................... مروا أوالدكم بالصالة لسبع سنني، واضربوهم عليها لعشر
 93 ......................................... ين ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبعمطل الغ

 169 ............................. من أحب أن يبسط له يف رزقه، وينسأ له يف أثره، فليصل رمحه
 186 .................... من أحب أن يزحزح عن النار، ويدخل اجلنة، فلتأته منيته وهو يؤمن باهلل

 9, 4 .................................................... من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه
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 106, 8 ................ومن أخذها يريد إتالفها من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها اهلل عنه،
 130 ............................................................... من تشبه بقوم فهو منهم

 116 ................................................ من تطبب ومل يعلم منه طب، فهو ضامن
 135 ................................................... من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه

 21 ........... من دعا إىل هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه، ال ينقص ذلك من أجورهم
 101 .............................................. من سبق إىل ما مل يسبق إليه مسلم فهو له

 178 ................. اء أن يهل هو رفع الصوت بالتلبية، واملراد هنا مع النية بعمرة فليفعل،من ش
 36 ............... من ضار ضار اهلل به ومن شاق شق يف األصل  شاق ، والصحيح ما أثبتناه من

 9, 4 ................................................. من عمل عمال ليس عليه أمرنا  فهو رد
 116 ................................................................... من غشنا فليس منا

 95 ............................ من غصب قيد شرب من األرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضني
 7 ........................................ من قاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا فهو يف سبيل اهلل

 166 ......................................................... من ال يرحم الناس ال يرمحه اهلل
 83 ..................... من مل يدع قول الزور والعمل به فليس هلل حاجة يف أن يدع طعامه وشرابه

 113 ............................ من نذر أن يطيع اهلل فليطعه، ومن نذر أن يعصي اهلل فال يعصه
 162, 22 ................................................ دينمن يرد اهلل به خريا يفقهه يف ال

 38 ...................................................... هنى النيب  أن يورد ممرض على مصح
 88 ............................................. هنى رسول اهلل عن بيع احلصاة، وعن بيع الغرر

 168 ...................... هذه رمحة جيعلها اهلل يف قلوب عباده، وإمنا يرحم اهلل من عباده الرمحاء
 149 ..................................................... هل تنصرون وترزقون إال بضعفائكم

 62 .................................................... وأحلت يل الغنائم، ومل حتل ألحد قبلي
 132 ....................................................... العني فاغسلوا وإذا استغسلتم من

 70 ............................................................... وإذا استنصحك فانصح له
 112 ... فائت الذي هو خري، وكفر عن ميينك 115وإذا حلفت على ميني، فرأيت غريها خريا منها 

 70 ............................................................. وإذا عطس فحمد اهلل فشمته
 71 ........................................................................ وإذا مات فاتبعه
 70 ......................................................................... وإذا مرض فعده

 188 ......................................................................... وإضاعة املال
 62 ....................................................................... وأعطيت الشفاعة
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 175 ................................................................... وإنا إىل ربنا ملنقلبون
 6 ................................................................... ا لكل امرئ ما نوىوإمن

 29 ............................................................................ واستعن باهلل
 68 ............................................... واستعينوا بالغدوة والروحة، وشيء من الدجلة

 158 ................................................................ واحلياء شعبة من اإلميان
 69 ........................ والذي نفسي بيده، ال تدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا، وال تؤمنوا حىت حتابوا،

 67, 65 .............................................................. والقصد القصد تبلغوا
 13 ........................................... وأمواهلم 14واملؤمن من أمنه الناس على دمائهم 

 13 ..................................................... اجملاهد من جاهد نفسه يف طاعة اهللو 
 62 .............................................................. وجعل رزقي حتت ظل رحمي

 61 ................................................... وجعلت يل األرض كلها مسجدا وطهورا
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